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1. sporočilo za javnost 

 

VERIGARJI, PRVA ŽENSKA NA LUNI, PADEC METEORITA NA MEŽAKLI IN 

ŠTEVILNE DRUGE OBLETNICE NA SEJMU ZBIRATELJSTVA KONEC MARCA 
  

Ljubljana, 12. marec 2019 – Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta, ki se bo tradicionalno odvil v Marmorni 

dvorani Gospodarskega razstavišča, tokrat vse ljubitelje tradicionalnega, lepega in starega vabi v petek in 

soboto, 22. in 23. marca. Letos bo zbral več kot 120 zbiralcev in trgovcev iz 9 držav – Nemčije, Francije, 

Bolgarije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije, Poljske in Malte. 

 

Obiskovalci bodo lahko tradicionalno kupovali, prodajali in izmenjevali znamke, bankovce, kovance, 

militarijo, razglednice, minerale, fosile, dragulje, figurice, gramofonske plošče, zgoščenke in kasete, ogledali 

pa si bodo lahko tudi tematsko razstavo, v kateri Collecta v letošnjem letu obeležuje Leto astronomije, 10 let 

padca meteorita v Mežakli, 100 let pristanka človeka na Luni, 20 let prve ženske v vesolju in še veliko drugih 

obletnic. Poleg tradicionalne dražbe starih knjig in tiskov bo letos prvič potekala tudi dobrodelna dražba za 

socialno ogrožene družine. 

 

KULTURNA DEDIŠČINA NA ODPADIH – NIKOLI VEČ 
Prepogosto slišimo zgodbe o tem, da (predvsem) modernejše družine ne vedo, kaj in kam s številnimi predmeti, 

ki jih zaradi obnove ali selitev najdejo v raznoraznih albumih v starih zaprašenih omarah, na podstrešjih, v 

kleteh in še kje. Ko se določene zbirke in predmeti znajdejo na različnih odlagališčih, se lahko kaj hitro 

odpovemo drobcu domače ali tuje kulturne dediščine. Ravno zato je eden izmed poglavitnih poslanstev 

mednarodnega sejma zbirateljstva Collecta to, da skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in posameznike ter 

družine opogumlja, da obisk sejma izkoristijo tudi za vrednotenje družinskih zbirk, katerih porekla in vsebine 

ne poznajo. 

 

LETO 2019 LETO OBLETNIC 
Leto 2019 je bogato leto obletnic, Collecta pa, poleg bogatega sejma, vsako leto poskrbi tudi za bogate 

razstave, ki so na ogled obiskovalcem postavljene oba dneva sejma. Letošnja rdeča nit tematske razstave je 

Znanost in umetnost, ki bo obeleževala številne obletnice, in sicer: Leto astronomije, 10 let padca meteorita v 

Mežakli, 100 let pristanka človeka na Luni, 20 let prve ženske v vesolju, 50-letnico stripa Alana Forda, 100 let 

prvih slovenskih znamk verigarjev, 200-letnico smrti Valentina Vodnika, 100 let pomožnih izdaj na 

Primorskem, 75 let izkrcanja v Normandiji, 100 let priključitve Prekmurja k Jugoslaviji, 100 let začetka 

potovanja Alme Karlin, 100 let Univerze v Ljubljani in še in še. 

 

Ob obeleževanju vseh teh obletnic in v okviru razstave bodo tako različni posamezniki, organizacije in društva 

na ogled postavili rekordnih 33 različnih razstav. V okviru tematske razstave si bomo tako lahko ogledali 

bankovce in kovance, ki so neposredno povezani s pristankom na Luni in odkrivanjem vesolja, zbirko 

filatelističnega gradiva matematikov, fizikov, kemikov in biologov, različne izdaje znamenitega stripa Alana 

Forda, razglednice, kovanca, medaljo in knjigi Valentina Vodnika, izbor 50 najlepših primerkov tektitov, med 

njimi moldavitov, filipinitov, irgizitov ter fragment meteorita Jesenice, ki je padel na Mežaklo leta 2009, 

originalno pismo Nikole Tesle, dva bančna čeka, ki ju je Tesla podpisal z ovojnico ipd. 

  

MINI AVTO SALON IN DRUGE RAZSTAVE 
V okviru drugih in stalnih razstav pa bodo sodelujoči na ogled postavili več kot 300 miniaturnih avtomobilčkov 

znamk Alfa Romeo, Mercedez-Benz, Zastava 750 - Fičkov in še in še. Zmago Jelinčič Plemeniti bo tokrat na 

ogled postavi tri originalna Prešernova pisma, oba dela knjige Olympia 1936 z objavo Leona Štuklja, ki je kot 
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tekmovalec Jugoslavije na krogih dobil srebrno medaljo, kovinsko štafetno palico za prenos olimpijskega ognja, 

ki ga je čez Jugoslavijo nesel Radovanovič Novak in njegovo diplomo, vojaške pipe in še veliko redkih primerkov. 

 

MINI VINTAGE KOTIČEK 
V okviru sejma Collecta bo potekal tudi pravi pravcati mini Vintage festival. Na prostoru Zavoda nostalgija, ki že 

vrsto let ustvarja Muzej polpretekle zgodovine, bodo na ogled in prodajo postavili več unikatnih izdelkov iz 

obdobja 50ih, 60ih in 70ih let.  Atraktivni eksponati, ki si jih bo mogoče ogledati bodo: jukebox, delujoč na stare 

dinarje, bencinska črpalka Route 66 iz 60-ih let, starinski avto Ford iz 50-ih, uporaben za dekoracijo gostinskih 

lokalov, domov ali garaž, starinski Ford predelan v zofo, starinska blagajna, starinske igrače in vozički ter 

številne vintage oglaševalske table, stare škatlice, izdelki za jugo-nostalgike in še in še. 

 

PRVIČ TUDI DOBRODELNA DRAŽBA 
Antikvariat Glavan, ki v času Collecte pripravlja tradicionalno dražbo starih knjig in tiskov, bo na Collecti 

predstavil izdajo kuharice, Valentina Vodnika, Riklijevo plaketo, podpisano fotografijo Metke Gabrijelčič – 

Vesne, zbirateljske kartice Panini in še veliko drugih zanimivosti. Dražba starih knjig in tiskov bo potekala v 

soboto, 23. marca 2019, s pričetkom ob 12. uri. Dražbeni katalog je že na voljo na spletni strani 

www.artauction.info. 

 

Prvič v okviru Collecte pa bo potekala tudi dobrodelna dražba, v okviru katere bo organizator zbiral sredstva za 

socialno ogrožene družine. Na razstavnem prostoru Zlatopoposti.si, ki deluje v sodelovanju s Pošto Slovenije, 

boste dražitelji dražili dobrodelni šopek, sestavljen iz pravih in pozlačenih vrtnic. Izklicna cena šopka s trajno 

uporabnostjo bo 100 EUR, svoje ponudbe pa boste dobrodelneži oddajali kar na razstavnem prostoru 

Zlatopoposti.si v Marmorni dvorani v času Collecte. Sredstva iz dobrodelne dražbe bodo namenjena projektu 

Veriga dobrih ljudi, katerega namen je pomoč družinam z mladoletnimi otroki, ki se znajdejo v stiski. Pri 

reševanju nastale situacije jim na ZPM Ljubljana Moste-Polje pomagajo s celostnim programom pomoči, ki so 

ga razvili skozi dolgoletno sodelovanje z družinami. Na dolgi rok družinam nudijo oporo in pridobivanje 

kompetenc in veščin za preprečevanje ponovnega zdrsa v revščino. Cilj skupnega sodelovanja, kot pravijo na 

ZPM Ljubljana Moste-Polje je vedno, da družina reši težave in se uspešno postavi na svoje noge. 

 

OSEBNA PRILOŽNOSTNA GRADIVA COLLECTE 
Collecta kot eden izmed redkih sejmov v Evropi že 13. let samostojno izdaja lastna priložnostna osebna 

filatelistična gradiva. Tako v letošnjem letu tudi s filatelističnimi gradivi Collecte obeležujemo dve pomembni 

obeležji – 200-letnico smrti Valentina Vodnika in 10-letnico padca meteorita na Mežakli. 

 

URADNO ODPRTJE IN MARČEVSKI IZZID ZNAMK 
V okviru uradnega odprtja Collecte Pošta Slovenije pripravlja svečano predstavitev marčevskega izida znamk, ki 

izidejo na dan odprtja sejma. V tradicionalni seriji rastlinstvo bodo prikazane hortenzije: latasta, pečasta, 

hrastovolistna ter kmečka hortenzija. Serijo turizem bo dopolnila znamka s podobo Štanjela, antrakoterij 

(močvirska svinja) pa bo upodobljena v seriji fosilni sesalci Slovenije. Z znamko bodo obeležili 50 let Radia 

Študent, 125. obletnico rojstva in 100. obletnico smrti borca za severno mejo Franja Malgaja, svetovni dan 

voda ter mednarodno definicijo merskih enot. Ponovno bodo realizirali skupno izdajo poštnih znamk s tujim 

poštnim operaterjem, tokrat s Slovaško. Na dveh znamkah bosta prikazani sončna in astronomska ura. Z 

razglednično dopisnico pa bodo obeležili 150-letnico Hortikulturnega društva Maribor. 

 

NOVINARSKE AKREDITACIJE: Akreditiranim novinarjem omogočamo brezplačen ogled sejma. Za pridobitev 

novinarske akreditacije, prosimo, izpolnite e-obrazec na spodnji povezavi: 

http://collecta.si/mediji/  

http://www.artauction.info/
http://collecta.si/mediji/

