
Poročilo poverjenika za spletno stran FD Idrija  

za leto 2017 
 

www.filatelija-fd-idrija.si 

 

   

 

Tudi v letu 2017 je naša spletna stran opravila svoje osnovno poslanstvo, to je javno predstavljanje 

rezultatov društvenih aktivnosti. 

Konkretne aktivnosti na spletni strani pa so bile: 

 Objava vseh 4 društvenih obeležij. 

 Objava vseh 4 osebnih društvenih znamk. 

 Objava vseh 4 priložnostnih poštnih žigov. 

 Objava posodobljenega kataloga vseh društvenih izdaj (pdf). 

 Objava društvenega glasila Filatelist za leto 2016. 

 Objava pregleda priložnostnih poštnih žigov in izdaj ob 17. Svetovnem čipkarskem kongresu 

OIDFA 2016 v Ljubljani. 

 Objava 4 novih fotogalerij in sicer: 

o z rednega letnega zbora članov FD Idrija, 

o s Festivala idrijske čipke, 

o s piknika Društva zbiralcev Ajdovščina-Nova Gorica in 

o s piknika pri našem članu iz Kočevja Tomažu Pucu. 

 8.12.2017 je bil na vstopno stran ponovno dodan števec obiska. Od takrat pa do danes, to je v 4 

mesecih,  je spletna stran imela 1.425 obiskov. 

 Objavljeno je bilo 7 novic. 

Spletna stran se je v letu 2017 ažurirala občasno, zato tudi tako malo novic, z drugačnim pristopom 

do organizacije časa in postavljanja prioritet pa obstaja velika verjetnost, da se bo spletna stran v tem 

letu posodabljala ažurno na vseh področjih, tudi z aktualnimi novicami. 

Tudi v letu 2017 sem pogrešal odzive in pobude s strani članstva. 

Glede na to, da naše društvo v letu 2019 praznuje 70 let svojega obstoja, naša spletna stran pa 10 let, 

bi bilo idealno, če bi ta dva jubileja počastili tudi tako, da bi spletno stran iz zastarele HTML platforme 

(program Nvu) prenesli na sodobno WordPress (WP) platformo. Spletna stran bi bila lepša, bolj 

zanimiva in privlačna, upravljanje z njo pa bi bilo enostavnejše. Upravljal bi jo lahko kdorkoli, ki pozna 

WP, kar pomeni nadomestljivost upravljalca spletne strani.  

 

Poročilo pripravil: 

Srečko Kogoj, poverjenik za spletno stran    

 

 

 

Idrija, 13.5.2018                                   


