Filatelistično društvo Radovljica, 1946
☺☺ Leto 1946 ☺☺
Iz članka o najavi razstave v Glasu, z dne 5. novembra 1976 izvemo, da je društvo
tega leta praznovalo 30-letnico delovanja. Torej so začeli leta 1946.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1950 ☺☺
V Radovljici je bila ustanovljena 4. julija 1950 37. podružnica Filatelistične zveze
Slovenije s 23 člani.
Vir: Nova Filatelija št. 6, julij-avgust 1950
Stanje članstva v podružnicah FZS z dne 29. julija 1950: … Radovljica 19 odraslih,
9 mladincev, skupaj 28.
Vir: Nova Filatelija št. 7, september 1950
Delovanje podružnic FSZ. Podružnica v Radovljici ima do nadaljnjega sestanke
vsako prvo nedeljo v mesecu ob 9. uri v mestni kavarni »Triglav«.
Vir: Nova Filatelija št. 9, november 1950
☺☺ Leto 1951 ☺☺

Nova filatelija št. 2, februar 1951
Filatelistična zveza Slovenije (Ljubljana, Miklošičeva cesta 5). Stanje 1. marca
1951: … Radovljica 22 odraslih, 10 mladincev, skupaj 32.
Vir: Nova Filatelija št. 4, april 1951

Radovljica. Dan letnega zbora 16. januarja 1951. Upravni odbor: Bulovec Ivan,
predsednik, Pezdič Janez, tajnik, Vengar Slavko, blagajnik. Odbornika: Stanonik
Marko in Mrak Janez. Vodja zamenjave Brelih Ivan, Lesce pri Bledu. Nadzorni odbor:
Pintar Slavko, Lesce, Žemva Franc, Radovljica, Sartori Jakob, Radovljica. Razsodišče:
dr. Šarec Janez in Gnilšak Edi. — Seje so vsak prvi torek v mesecu ob 19. uri v kavarni
Triglav. Takrat so vmes tudi redni članski sestanki z zamenjavo znamk.
Vir: Nova Filatelija št. 4, april 1951
Stanje članstva Filatelistične zveze Slovenije, dne 31. decembra 1951: …
Radovljica 26 odraslih, 10 mladincev, skupaj 36.
Vir: Nova Filatelija št. 12, december 1951
☺☺ Leto 1953 ☺☺

Občni zbori. Radovljica (dne 4. 1. 1953). Novi odbor: predsednik Janez Marinček,
podpredsednik Ivan Bulovec, tajnik Janez Pezdič, blagajnik Franc Žemva,
razdeljevalec znamk Jože Kovač, odbornika Mirko Stanonik in Marcel Furlan, vodja
zamenjave Ivan Brelih; nadzorni odbor: Janez Mrak in Slavko Pintar; razsodišče: dr.
Janez Šarec in Edvard Gnilšek. — Sestanki so vsako prvo nedeljo v mesecu ob 9. uri
v mestni kavarni »Triglav«.
Vir: Nova Filatelija št. 2, februar 1953
Življenje v društvih. Vsak član bo izpolnil vsaj 1 zvezek za krožno zamenjavo — je
bil sklep občnega zbora filatelistov v Radovljici. Dokaz, da je krožna zamenjava FZS
uspešna in da so je filatelisti veseli, saj tako požive svoje sestanke.
Vir: Nova Filatelija št. 2, februar 1953
Objave. Filatelistična društva Radovljica, Bled in Jesenice priredijo I. gorenjsko
filatelistično razstavo na Bledu od 15. do 25. avgusta v osnovni šoli na Bledu. —
Vabljeni!
Vir: Glas Gorenjske, 15. 8. 1953
Ocenjevanje podružnic FZS. Podružnce s« bile za svoje delo ocenjene. Od mogočih
85 točk (upoštevano: mesečna poročila, izvedba občnih zborov, prirejanje razstav,
delo z mladino, sodelovanje na drugih razstavah, poslovanje s FZS, sodelovanje v
krožni zamenjavi ter blagajniško poslovanje) so prejele naslednje ocene:

Nova filatelija št. 12, december 1953
☺☺ Leto 1963 ☺☺
Letni obračun filatelistov. Radovljica. - Radovljiški filatelisti so zborovali. Društvo ima
tla nos v svojih vrstah 26 mladincev. Z letošnjo razstavo znamk, ki jo nameravajo mladi
filatelisti prirediti, bo društvo delno pokazalo uspeh dela na tem področju vzgoje
mladine.
Vir: Glas, 9. 2. 1963
☺☺ Leto 1964 ☺☺

Glas, 30. 5. 1964

Radovljiški filatelisti. Filatelistično društvo v Radovljici je priredilo v prostorih
Grajskega dvora svojo tretjo razstavo znamk. To pot so razstavljali v večini mladinci iz
Radovljice in Podnarta. Razstavljeno je bilo precej tematičnih zbirk. Videli smo, da se
mladi filatelisti zelo zanimajo za to vrsto poučnega športa. Razstavo si je ogledalo
veliko učencev osnovnih šol, od nekaterih kar celotni razredi. Posebno pozornost je
vzbujal zemljevid Jugoslavije, kjer so na posamezna mesta označena z znamkami in
s sliko.
Vir: Glas, 20. 6. 1964
☺☺ Leto 1965 ☺☺

Kuverta, priložnostni žig Begunj … 1965
Vir: delcampe.net (Filatelistično društvo Radovljica)
☺☺ Leto 1976 ☺☺
Razstava znamk. Radovljica - Filatelistično društvo Radovljica je proslavilo 100letnico organizacije Rdečega križa in tedna Radost Evrope z razstavo znamk.
Razstavili so znamke Rdečega križa in tedna otroka ter znamke maršala Tita. Razen
tega pa so v dveh vitrinah pripravili tudi zanimivo razstavo značk. Razstava je posebno
med mladimi zbudila veliko zanimanje. Tako so si jo na primer učenci radovljiških sol
ogledali v skupinah.
V tridesetih letih delovanja je društvo priredilo že več različnih prireditev. V okviru
društva pa deluje tudi mladinski krožek. Čudno pa je, da društvo, ki se nenehno bori s
finančnimi težavami, ni »vključeno« v kulturno skupnost. Mar to pomeni, da nima tako
imenovanega »kulturnega pomena«. Člani društva upajo, da bodo odgovor na to
vprašanje dobili vsaj pri porabi sredstev za kulturno dejavnost v prihodnjem obdobju.
Vir: Glas, 5. 11. 1976
Filatelistična razstava Radovljica. — Filatelistično društvo Radovljica bo danes (1.
oktobra) ob 10. uri v dvorani radovljiške graščine odprlo tradicionalno filatelistično
razstavo. Letos filatelisti prikazujejo zbirke serij o liku maršala Tita, serijo Vojaške
uprava JA na Svobodnem tržaškem ozemlju, serijo znamk rdečega križa, zbirko
pisemskih ovojnic in znamk naših himalajskih in olimpijskih ter drugih znamenitih
odprav in druge. Razen tega so pripravili tudi dve vitrini značk različnih zvrsti,
namenjenih zbirateljem značk, predvsem pa mladini.
Društvo, ki združuje 45 članov, si prizadeva, da bi v svoje vrste pridobilo čim več
ljubiteljev te zvrsti. Zato so povabili šole, da organizirajo skupinske oglede te razstave.
/ JR
Vir: Glas, 1. 10. 1976
☺☺ Leto 1979 ☺☺

Razstava znamk. V počastitev dneva mladosti in zgodovinskih obletnic CK KPJ in 60letnice ZKJ prireja filatelistično društvo Radovljica razstavo poštnih znamk SFRJ —
pošte iz koncentracijskih taborišč II. svetovne vojne. Svečana otvoritev razstave bo v
petek, 18. maja, ob 19. ur i v dvorani radovljiške graščine. V kulturnem programu bodo
nastopili: moški zbor A. T. Linhart ter pevci in recitatorji osnovne šole. Pokrovitelj
razstave je skupščina občine Radovljica, ogled pa bo do 23. maja. / J. Rolc
Vir: Glas, 18. 5. 1979
Razstava znamk. Radovljica - Filatelistično društvo Radovljica je v počastitev dneva
mladosti, rojstnega dne tovariša Tita ter zgodovinskih obletnic naše partije razstavilo
znamke Jugoslavije in pošte iz koncentracijskih taborišč II. svetovne vojne. Spomin je
veljal tudi obletnici osvoboditve talcev iz begunjskih zaporov.
Razstavo so odprli s kulturnim programom, v katerem so sodelovali komorni pevski
zbor Antona Tomaža Linharta, mladinke z recitacijami in petjem. Razstavo so si
ogledali številni obiskovalci, posebno mladi, ki so jih zanimale pošta iz koncentracijskih
taborišč. Razstavo so odprli pod pokroviteljstvom predsednika skupščine občine
Radovljica. / J. K.
Vir: Glas, 5. 6. 1979
☺☺ Leto 1981 ☺☺
Filatelistično pobratenje med S. Danielom in Radovljico. Tudi ljudje, ki se ukvarjajo
z mednarodno trgovino, imajo opravka s svojim konjičkom v prostem času. Gastone
Jervasutti, lastnik tovarne copat v San Daniele del Friuli, ima že več let opravka z
uvozom in izvozom blaga z neko ljubljansko tvrdko. Sin ravnatelja te tvrdke, Pavle
Žerovnik, doma iz Radovljice, je navdušen filatelist. Tudi Gastone Jervasutti se ukvarja
z zbiranjem znamk. Tako sta oba zbiralca prišla do zamisli, da bi lahko prišlo do
sodelovanja med člani filatelističnih društev iz Radovljice in San Daniela. Rečeno,
storjeno. Lani so se ti stiki pričeli. Letos spomladi so furlanski filatelisti razstavili nekaj
svojih zbirk v Radovljici na tamkajšnji razstavi. Konec prejšnjega tedna pa je bila
podobna razstava v San Danielu in s svojimi zbirkami so nanjo prišli tudi nekateri
filatelisti iz Radovljice. Ob tej priliki so tudi potrdili uradno sklenjeno pobratenje med
društvom.
Na otvoritvi razstave so spregovorili poleg domačega predsednika Jervasuttija je
predsednik radovljiškega društva Vinko Magister ter sandanielski župan Enzo
Filippuzzi. Med razstavljalce so razdelili tudi priznanja in pokale.
Povejmo še, da so razstavljali Vinko Magister znamke jugoslovanske favne in flore.
Jože Kovač znamke s Titovim portretom (oba iz Radovljice). Svoje zbirke so razstavljali
še Gianna Caceci iz Verone (znamke Venela), Riccardo Cadelli iz Pordenona
(romunsko slikarstvo), Fausto Lodi iz Cremone (božična tematika), Annibale Rotta iz
Lecca (človek in gore), Gabriele Tendenzi iz Mestre (košarka), Arten Sandini iz
Spilimberga (zgodovina pošte v tem kraju) ter Gianfranco Pastormerlo iz Milana
(razstava znamk CLN). Izredno zanimiva je bila ta zbirka, saj najdemo v njej celo vrsto
znamk, ki so jih posamezni narodni odbori - CLN izdali v raznih krajih Severne Italije v
dneh osvoboditve leta 1945. To so lokalni pretiski znamk salojske republike, ki so služili
samo na omejenem ozemlju. Čeprav jih ni izdala osrednja poštna uprava pa najdemo
v zbirki vrsto dokumentov, ki dokazujejo veljavnost znamk, saj so to dokumenti

posameznih občin, odborov CLN ali posameznih poštnih uradov na zainteresiranih
področjih. Zares zanimiva pobuda.
Povejmo še poslastico za filateliste. Gostje iz Radovljice so prišli v San Daniele del
Friuli v soboto. Pred odhodom so v svojem kraju dali žigosati na posebnih dvojezičnih
razglednicah jugoslovanske znamke z žigom radovljiškega poštnega urada. Kasneje
so na iste razglednice v San Danielu nalepili italijansko znamko in jo žigosali s
posebnim žigom tamkajšnjega poštnega urada, seveda z datumom istega dne.
Ta primer sodelovanja in pobratenja med filatelisti dveh krajev dokazuje, da se tudi
tem potom pride do prijateljstva med ljudmi sosednih držav.
Vir: Primorski dnevnik 3. 9. 1981

Razstava radovljiških filatelistov. Radovljica - Program sodelovanja med
Filatelističnim društvom Radovljica in Circolo filatelico Sandanielese iz sosednje
italijanske pokrajine Furlanije, ki so ga sprejeli na osnovi letos maja podpisane listine
o prijateljstvu v Radovljici, so že začeli uresničevati.
Italijanski filatelisti, ki so se na majski razstavi v radovljiški graščini predstavili z zbirko
Mostovi, s čimer so želeli poudariti vezi med sosednjimi narodi, so 29. avgusta povabili
Radovljičane na otvorite v desete razstave v San Diele.
Vinko Magister st. je na razstavi v mestnem muzeju predstavil jugoslovansko zbirko
znamk na temo Živalstvo in šport, Slavko Vengar s temo Umetnost Jugoslavije in Živko
Icha na temo Rastlinstvo. Gostoljubni domačini in drugi obiskovalci skupne razstave
so zelo visoko ocenili, prispevek Radovljičanov … (nečitljivo) tri nagradili s pokalom in
diplomo. Za to priložnost so izdali posebno spominsko dopisnico v italijanskem in
slovenskem jeziku s sliko in žigom San-Diele in Radovljice. O razstavi in prijateljskih
vezeh med filatelisti obeh mest in delu njihovih društvih so porčali tudi tamkajšnji
časopisi in tržaški radio.
Vir: Glas, 4. 9. 1981

Spominska dopisnica v italijanskem jeziku
Vir: delcampe.net

Spominska dopisnica v slovenskem jeziku
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 2007 ☺☺

Žig FD Radovljica in strojni poštni žig Radovljica, 2007
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka

Sestanek FD Radovljica, 2007
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
☺☺ Leto 2016 ☺☺
Konec FD Radovljica. Filatelistično društvo Radovljica je plačalo ZVEZI FZS
članarino za 37 članov za leto 2015, potem pa so prenehali z delom. Kot je meni znano,
so obupali zaradi nove zakonodaje (davčne blagajne itd.). Takrat so imeli predsednico
…
Vir: Napisal Veni Ferant

Obvestilo o prenehanju delovanja FD Radovljica, 2016
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Zadnje pismo FD Radovljica, 2016
Vir: arhiv Brane Kukič
☺☺☺☺

Društvo zbirateljev Scirius, 2008
Društvo zbirateljev Sciurus, ki združuje neprofesionalne zbiralce raznih predmetov, je
bilo ustanovljeno 4. 7. 2008 (in ni naslednik Filatelističnega društva Radovljica).
Namen društva je povečati zanimanje za zbirateljstvo ter olajšati članom pridobivanje
novih zbirateljskih predmetov.
Društvo aktivno deluje na dveh področjih; numizmatiki in filateliji, pokriva pa tudi druga
področja zbiranja, kot so zbiranje razglednic, značk, telefonskih kartic, itd...
Osnovni cilj je neprofitno zbiranje predmetov.
Zato je organiziranost podrejena vzajemnosti, zbiranje pa poteka na osnovi menjave
predmetov zbiranja.
Na trgu nakupa filatelističnih in numizmatičnih predmetov ter materiala za shranjevanje
zbirk delujemo kot skupina, kar nam zagotavlja količinske popuste pri nakupih.
Ob zbiranju predmetov pa se vedno bolj prizadevamo za ohranitev kulturno tehnične
dediščine.
Svojo dejavnost pa poizkušamo širiti tudi na razstave, kjer raziskujemo in gradimo
zgodbe zbranih predmetov.
V okviru društva želimo delovati tudi širše v lokalnem okolju.
Napisal: Alojzij Zorman – Fojž

Naslov novega društva zbirateljev »Scirius«, 2008
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka (detajl)

Priložnostni poštni žig »5 let društva Sciurus«, 2013
Vir: Pošta Slovenije

Kuverta, priložnostni poštni žig in znamka »5 let društva Sciurus«, 2013
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka

Kuverta, priložnostni poštni žig in znamka »6 let društva Sciurus«, 2013
Vir: arhiv Alojzij Zorman - Fojž

Priložnostni poštni žig »10 let društva Sciurus«, 2018
Vir: Pošta Slovenije
:::::::::::::::::::::::::::::::

Mali donesek k zgodovini filatelije pri nas
Za naše filateliste. V Zagrebu je pričel izhajati hrvatski filatelistični list »Balkan«, ki ga
vsem zbiralcem znamk toplo priporočamo. Naročnina znaša letno 6 K 50 vin., polletno
3 K 50 vin. Naroča se na naslov: Balkan, Zagreb 1.
Vir: Slovenski narod, 26. 2. 1918
Javno vprašanje g. dr. Janku Debeljaku, višjemu poštnemu ravnatelju v
Ljubljani. — Po Ljubljani se širijo čudne vesti o mahinacijah, ki so si jih dovolili nekateri
avstrofilski poštni uradniki pri prodaji znamk. Dočim nekateri filatelisti t. j. zbiralci znamk
in drugi kupci niso mogli kupiti znamk po nominalni vrednosti, so nekemu prekupcu
prodali velike množine znamk z znatnim popustom, ki je v tem slučaju zakonito
prepovedan ter je država utrpela znatno škodo. Je li znano g. ravnatelju, kdo je zakrivil
to korupcijsko afero in kdo je odgovoren, da so se lahko vršile lake manipulacije? Pač
čedne razmere, ki se jih hoče zanesti tudi v Slovenijo! — Kakor smo ugotovili, je stvar
resnična in ne pomaga noben izgovor. Edina pomoč je brezobziren nastop proti
krivcem, ki uničujejo dobro ime slov. uradništva.
Vir: Jugoslavija, 2. 6. 1919
Filatelija. Sklicujem v smislu pravil ustanovni občni zbor Jugoslovanske filatelistične
zveze, sekcija Ljubljana, na ponedeljek, dne 29. t. m. ob 8. uri zvečer v vrtni salon
gostilne »Češnovar« v Kolodvorski ulici. Dnevni red: Sprejem članov, volitve, razdelitev
naročenih katalogov, oddaja znamk in drugih filat. potrebščin, slučajnosti. — Vabljeni
so vsi filatelisti Ljubljane in okolice. — Franc Križanič, t. č. poverjenik.
Vir: Naprej, 29. 9. 1919

Žig »500 let pošte na Slovenskem«, 2000
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Revije »Nova filatelija«:
1949
1950
1951
1952
1953

1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
5. letnik

1 revija
10 revij (10 številk)
10 revij (12 številk)
10 revij (12 številk)
12 revij (13 številk)

1954
1955
1956
1957
1958
1959

6. letnik
7. letnik
8. letnik
9. letnik
10. letnik
11. letnik

?
?
?
Manjka v knjižnici FZS!
?
?

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

12. letnik
13. letnik
14. letnik
15. letnik
16. letnik
17. letnik
18. letnik

2 reviji
1 revija
1 revija
1 revija
3 revije
3 revije
4 revije

2003
2004
2005
2006
2007

19. letnik
20. letnik
21. letnik
22. letnik
23. letnik

4 revije
4 revije
4 revije
4 revije
4 revije

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

24. letnik
25. letnik
26. letnik
27. letnik
28. letnik
29. letnik
30. letnik
31. letnik
32. letnik
33. letnik
34. letnik
35. letnik
36. letnik

4 revije (4 številke; manjka št. 1)
3 revije (4 številke)
3 revije (4 številke)
3 revije (4 številke)
3 revije (4 številke)
4 revije (4 številke)
4 revije (4 številke)
3 revije (3 številke)
4 revije (4 številke)
4 revije (4 številke)
4 revije (4 številke)
3 revije (4 številke)
2 reviji (2 številki)

Op.: V »Novi filateliji« so bili občasno objavljeni članki o FD Radovljica!

