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Zapisnik redne skupščine FZS 2013
Skupščina je bila 15.6.2013 ob 10h v sejni sobi na Pošti Slovenije, Čopova 11,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Odprtje skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev, verifikacijske
komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročilo predsednika [Suhadolc], tajnika [Guštin], blagajnika [Jordan], gospodarja
[Ferant] in nadzornega odbora [Petauer]
5. Razprava in glasovanje o poročilih
6. Predlog plana dela 2013 [Suhadolc] in finančni načrt 2013 [Jordan]
7. Razprava in sprejem plana dela in fin. načrta 2103.
8. Razprava in sprejem Pravilnika o nagrajevanju društev [Pelicon]
9. Predlog Pravilnika izposoje vitrin nečlanom FZS [Bračič].
10. Državna razstava Ljubljana 2014 [Pirc]
11. Razno.
Ad 1 in 2)
Predsednik Suhadolc pozdravi delagate in predlaga: v sestavo delovnega predsedstva
Mitja Mihelič, predsedujoči, Matjaž Metaj, Črt Petrovič; za zapisnikarja Veselko
Guštin; za overovatelja Mitja Pelicon in Franci Jereb; za člane verifikacijske komisije
Vekoslav Krahulec, Bruno Počkaj in Alojz Tomc. Predlog da na glasovanje. Predlog
je soglasno sprejet in predsedstvo zasede svoja mesta.
Ad 3)
Verifikacijska komisija poda poročilo: Prisotnih je 21 delegatov iz 13 društev.
Ugotovi, da je prisotna več kot polovica (od 35) možnih delegatov in da je skupščina
sklepčna.
Ad 4)
Predsedujoči pozove v zaporedju predsednika FZS Petra Suhadolca, tajnika Veselka
Guština, gospodarja Venceslava Feranta, blagajnika Roberta Jordana in predsednika
NO Petauerja, naj vsak poda svoje poročilo. Pozvani podajo svoja poročila (glej
priloge!).
Ad 5)
- Petauer se še enkrat zahvali blagajniku za temeljito opravljeno delo. Na razne
pripombe po »hodnikih«, čes da si komisarji izplačujejo dnevnice in podobno je
dodatno zahteval vsa plačila izvršena v tujino in z veseljem ugotovil, da tovrstnih
izplačil fizičnim osebam ni bilo. Predlaga tudi, da se podeli sponzorjem Maribofile
2012 priznanje!
- Oglasi se Bojan Bračič, ki pove, da so zainteresirani priznanja že dobili in da po
njegovem po letu in pol niso smiselna.

- Franci Jereb predlaga, da se statut vsekakor uskladi z zakonodajo in hkrati posreduje
»vzorec« statuta društvom!
- Oglasi se Suhadolc, ki pove, da je statut FZS v predelavi, prav tako Disciplinski
pravilnik, ki čaka na sprejetje Statuta.
- Morenčič omeni, da naj se pismo (odgovor na prispevek Filatelija 16.5.2013) pošlje
vsem članom v vednost.
- Pirc pove, da lahko pregled člankov o filateliji, ki ga dobiva sam, posreduje naprej
zainteresiranim.
Ker drugih pripomb ni, da predsedstvo vsa poročila posamezno na glasovanje.
Sklep 1) Poročila predsednika FZS Suhadolca, tajnika Guština, gospodarja
Feranta, blagajnika Jordana in predsednika NO Petauerja se soglasno
sprejmejo!
Ad 6)
Predlog plana dela 2013 poda Suhadolc, finančni načrt 2013 pa Jordan Robert (glej
prilogi). Suhadolc predvsem omeni, da je ostala še neizpolnjena naloga glede uvedbe
enotne izkaznice za člane FZS, za kar bi bilo potrebno najprej preveriti naklonjenost
društev. Veliko se dela na promociji filatelije (izdaja znamk) in publicistiki (žigi
ambulančnih pošt). Že danes pa se je treba začeti pripravljati na praznovanje stote
obletnice izdaje Verigarjev leta 2019! Želja je, da bi priredili veliko evropsko razstavo
v Ljubljani. Pove tudi, da smo za knjižnico FZS nabavili nekaj katalogov Michel in da
se nacionalni sodniki redno udeležujejo seminarjev. Blagajnik FZS Jordan pove, da
bodo sicer letošnji dohodki precej manjši od lanskih, a odhodki vseeno rahlo
povečani. Pozitivno poslovanje leta 2012 to omogoča.
Ad 7)
- V razpravi se prvi oglasi Pirc, ki apelira na društva, naj se izjasnijo kje in kdaj bi
imela promocijo znamk PS. Glede knjižnice pove, da se objavlja spisek novih knjig, a
da je obisk pod pričakovanji. V glavnem se izposojajo priročniki. V veliko pomoč
nam je tudi splet tako za FZS kot AA, ki se dnevno ažurira.
- Petauer predlaga, da se kupijo tudi specialni katalogi GB, CH, D, in A. Za potrebe
FES pa naj se nabavi stroj za preverjanje vodnega znaka.
- Bračič pojasni, da mentorje krožkov vsako leto povabi na seminar, vendar ni
posebnega interesa, javita se največ do dva interesenta. Zato vsem mentoricam in
mentorjem, ki to želijo pošilja različno gradivo (tipkopise, fotokopije, Delovne zvezke
za filatelijo itd.) kot pomoč pri delu krožkov.
- Troha predlaga, da se ravnateljstvom, kjer delujejo krožki, pošlje zahvala, ker
omogočajo delo filatelističnim krožkom.
Ker ni bilo nadaljnih pripomb, se predlaga v glasovanje:
Sklep 2) Plan dela za leto 2013, ki ga je posredoval predsednik FZS Suhadolc, in
finančni načrt za leto 2013, ki ga je pripravil blagajnik Jordan, se soglasno
sprejmeta.
Ad 8)
Pelicon predstavi potek dela za pripravo Pravilnika o nagrajevanju društev (glej
prilogo). Sledi razprava, v kateri:
- Bračič poda mnenje glede točkovanja novih članov, ki je po njegovem nedorečeno.

- Petauer predlaga, da je nov član vsak, ki vsaj 5 let pred vpisom ni bil član nobenega
filatelističnega društva.
- Jereb predlaga, da se za promocije znamk da 100 točk in ne 50.
- Krahulec priporoči, da se pravilnik sprejme tak kot je.
- Suhadolc predlaga, da se glasuje za osnutek Pravilnika s popravkoma, ki sta ju
predlagala Petauer in Jereb.
Sklep 3) Pravilnik o nagrajevanju društev, ki ga je pripravil Mitja Pelicon in
potrdil IO FZS se z večino glasov sprejme s popravkoma, ki sta ju predlagala
Petauer in Jereb. Čistopis priravi Pelicon in se nato objavi.
Ad 9)
Bojan Bračič na kratko obrazloži Pravilnik o izposoji vitrin osebkom izven FZS.
Hkrati predlaga, da o detaljih pogodbe izposoje odloča Uprava FZS.
Sklep 4) Pravilnik o izposoji vitrin izven FZS, ki ga je predstavil Bračič se
soglasno potrdi.
Ad 10)
Pirc pove, da bo FD Ljubljana svojo 80-letnico praznovalo tako, da bo organiziralo 5.
državno filatelistično razstavo, ki bo potekala od 9. do 12. aprila 2014 v Atriju PS na
Čopovi 11, Ljubljana.
Predsednik Suhadolc se FD Ljubljana zahvali, da je sprejelo ta izziv.
Ad 11)
- FD Idrija informira delegate o svojih novih izdajah osebnih znamk;
- Tomc obvesti delegate o seriji MK mostovi;
- Petrovič povdari, naj se na PS apelira, da zmanjša število osebnih znamk, saj so
zaradi velikega števila znamk v seriji izgubili že nekaj članov.
Ker se nihče ni več prijavil k razpravi, predsedujoči zaključi dela Skupščine in pozove
vse udeležence na skromno zakusko. Zaključek ob 12:15!
Zapisal
Veselko Guštin

1. ov.
Mitja Pelicon

2. ov
Franci Jereb

Priloge:
- Poročilo o delu v letu 2012, s pred. uvodom o viziji (Suhadolc)
- Predlog plana dela 2013 (Suhadolc)
- Tajniško poročilo (Guštin)
- Gospodarsko poročilo (z detajli stanja knjižnice) – (Ferant, Pirc)
- Blagajniško poročilo (obračun) za leto 2012 (Jordan).
- Blagajniško poročilo (proračun) za leto 2013 Jordan)
- Pravilnik o točkovanju društev (Pelicon)
- Predlog Izposoje vitrin nečlanom FZS (Bračič).

Predsedujoči
Mitja Mihelič

