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2. sporočilo za javnost 

 

ZBIRATELJI TOKRAT TUDI DOBRODELNI 
  

Ljubljana, 21. marec 2019 – Jutri odpira vrata že 13. mednarodni sejem zbirateljstva Collecta, ki se bo 

tradicionalno odvil v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, potekal pa bo v petek in soboto, 22. in 

23. marca.  

 

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, 50 let pristanka človeka na Luni, prikaz gradiv, ki upodabljajo prvo žensko v 

vesolju – v znamenju obeh dosežkov bo tudi Ruski center znanosti in kulture na ogled postavil svojo 

fotografsko razstavo – in še veliko drugih obletnic. Poleg tradicionalne dražbe starih knjig in tiskov bo letos 

prvič potekala tudi dobrodelna dražba za socialno ogrožene družine. 

 

V okviru razstav bodo sodelujoči na ogled postavili tudi več kot 300 miniaturnih avtomobilčkov znamk Alfa 

Romeo, Mercedez-Benz, Zastava 750 - Fičkov in še in še. Slovenska policija bo na ogled postavila uniforme 

orožnika, miličnika in policista, vozilo nekdanje Milice Golf II, makete nekdanjih in sodobnih vozil in plovil 

policije, g. Adolf Sitar pa bo na Collecti razstavil 70-letnega starodobnika Mercedez 170S, kupljenega od 

prvotnega lastnika na Švedskem, v originalnem stanju in še z večino originalnih delov. 

 

Zmago Jelinčič Plemeniti bo tokrat na ogled postavil tri originalna Prešernova pisma, oba dela knjige Olympia 

1936 z objavo Leona Štuklja, ki je kot 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. 

 
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, kot na primer delujoč jukebox, bencinsko črpalko Route 66 iz 60-ih let, starinski 

avto Ford iz 50-ih, igrače in še in še. 

 
Družine in posamezniki bodo sicer obisk Collecte lahko izkoristili tudi za vrednotenje družinskih zbirk in 

draženje dobrodelnega šopka s pravimi in pozlačenimi vrtnicami, katerega izkupiček bo v celoti šel za projekt 

Veriga dobrih ljudi ZPM Ljubljana Moste-Polje. 

 

Otroci do 14. leta imajo brezplačen vstop. 
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