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SLOVENIJA 2019 
Pravilnik razstave 

 
 1.  Ime, čas in kraj razstave 
 Filatelistična razstava SLOVENIJA 2019 je razstava v sklopu Delovne skupnosti Alpe Jadran 
Filatelije (AJF). Razstava je I. ranga. Postavljena bo v samostanu Mekinje, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik, 
od 28. do 31. marca 2019. 
  
 2.  Pripravljavci razstave 
 Razstavo pripravlja Filatelistična zveza Slovenije s pomočjo Pošte Slovenije. Razstava ima 
priznanje (Recognition) Evropske federacije filatelističnih zvez (FEPA) in častno pokroviteljstvo 
predsednika države Boruta Pahorja ter župana občine Kamnik Marjana Šarca. 
  
 3.  Razstavna načela 
 Na razstavi SLOVENIJA 2019 bodo upoštevana naslednja pravila: 
    •  Splošna pravila FIP za ocenjevanje tekmovalnih eksponatov (GREV) 
    •  Posebna pravila FIP za ocenjevanje tekmovalnih eksponatov iz posameznih razredov (SREV) 
    •  Posebna pravila za ocenjevanje eksponatov razglednic, ki veljajo znotraj FEPA 
    •  Pravilnik o filatelističnih razstavah Filatelije Alpe Jadran 
    •  Pravilnik razstave SLOVENIJA 2019. 
 
 4.  Razstavljanje 
 Vsak razstavljavec lahko sodeluje v enem razstavnem razredu z največ enim eksponatom 
(izjema je filatelistična literatura). 
 Razstavljavec mora biti lastnik eksponata, ki bo v katalogu naveden pod njegovim imenom. 
Razstavljavec lahko uporabi tudi psevdonim, če je pravo ime znano nacionalnemu komisarju in 
pripravljalnemu odboru. 
 
 5.  Prijava in sprejem 
 Razstavljavci v tekmovalnem delu se za razstavo prijavijo na posebnem obrazcu, preko svojega 
nacionalnega komisarja. Prijave morajo biti pri komisarju razstave najpozneje do 30. oktobra 2018. 
Obrazcu mora biti priložena tudi kopija uvodnega lista in po možnosti povzetek eksponata. 
 Vsak prijavljeni razstavljavec bo dobil od svojega nacionalnega komisarja obvestilo o sprejemu 
njegovega eksponata najpozneje do 31. decembra 2018. 
 
 6.  Sprejem in pristojbina 
 Razstavljavci plačajo za sodelovanje na razstavi pristojbino v višini 17,50 EUR za razstavno 
vitrine. Razstavljavci v razredu filatelistične literature plačajo pristojbino 13 EUR za vsak naslov 
filatelistične literature. Razstavljavci v mladinskem razredu in vabljeni razstavljavci v netekmovalnem 
razredu pristojbine ne plačajo. 
 
 7.  Udeleženci 
 V tekmovalnem delu razstave lahko sodelujejo razstavljavci s stalnim bivališčem iz regij, ki so 
članice Delovne skupnosti Alpe Jadran Filatelija. 
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 7.1  Omejitev sodelovanja 
 Vsak razstavljavec lahko sodeluje v tekmovalnem delu samo z enim eksponatom, ki je na 
predhodnih razstavah dosegel najmanj 70 točk. Eksponati, ki so na predhodnih FIP/ FEPA ali razstavah 
I. ranga trikrat v zadnjih petih letih dosegli 90 ali več točk, v tekmovalnem delu ne morejo sodelovati.  
 V tekmovalnem delu razstave lahko sodelujejo tudi eksponati, ki še niso bili razstavljeni, če 
nacionalni komisar jamči za njihovo ustrezno kakovost. 
 
 8.  Razstavni razredi 
 A      Netekmovalni del (samo po posebnem povabilu) 
 
 B      Tekmovalni del 
 B1    Razred tradicionalne filatelije 
 B2    Razred poštne zgodovine 
 B3    Razred poštnih celin 
 B4    Razred tematske filatelije 
 B5    Razred maksimafilije 
 B6    Razred kolkov (fiskalne znamke) 
 B7    Razred mladinske filatelije 
           A    do 15 let 
           B    od 16 do 18 let 
           C    od 19 do 21 let 
 B8    Razred Odprte filatelije 
 B9    Razred razglednic 
 B10  Enovitrinski eksponati iz zgoraj naštetih razredov 
 B11  Razred filatelistične literature 
 
 Vsi eksponati morajo biti razvrščeni v pravilni tekmovalni razred. Pripravljalni odbor si 
pridržuje pravico prerazporediti napačno prijavljen eksponat. Nobeden eksponat ne more biti uvrščen 
v več kot en razstavni razred. 
 Pripravljalni odbor ima pravico zavrniti del eksponata ali eksponat v celoti brez posebne 
razlage. 
 Pri razvrstitvi v posamezne skupine v mladinskem razredu velja starost razstavljavca na dan 1. 
januarja 2019. 
 Enovitrinski eksponati morajo biti pripravljeni na 16 listih A4 ali ustreznem številu listov 
drugačnega formata. 
 
 9.  Dodelitev vitrin 
 Razstavne vitrine v tekmovalnih razredih so velikosti 100 x 125 cm in sprejmejo 16 razstavnih 
listov A4 formata ali razširjenega A4 formata v štirih vrstah po štiri liste. Posameznim sodelujočim 
državam (nacionalnim komisarjem) bo za tekmovalne eksponate dodeljeno 50 razstavnih vitrin. V 
kolikor posamezne države ne izpolnijo vseh njim dodeljenih vitrin ali na razstavi sploh ne sodelujejo, 
lahko organizator te vitrine dodeli drugim. 
 Posameznim razstavljavcem bo dodeljeno naslednje število vitrin: 
     Razredi od B1 do B6 ter B8 in B9 4 do 8 vitrin (64 do 128 listov) 
     Razred B7                                                2 do 5 vitrin (32 do 80 listov) 
     Razred B10                                              1 vitrina (16 listov) 
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 V izjemnih primerih lahko pripravljalni odbor odloči tudi o drugačnem številu dodeljenih vitrin. 
 
 10.  Priznanja in nagrade 
 Eksponate bo ocenjevala mednarodna sodniška žirija, sestavljena v skladu s pravilnikom o 
razstavah Delovne skupnosti Alpe Jadran Filatelija. Ocenjevala bo po določilih pravilnikov FIP. 
 
 Sodniška komisija lahko podeli naslednja priznanja: 
   •  diplomo veljavnosti zlate medalje za doseženih 85 do 100 točk 
   •  diplomo veljavnosti velike pozlačene medalje za doseženih 80 do 84 točk 
   •  diplomo veljavnosti pozlačene medalje za doseženih 75 do 79 točk 
   •  diplomo veljavnosti velike srebrne medalje za doseženih 70 do 74 točk 
   •  diplomo veljavnosti srebrne medalje za doseženih 65 do 69 točk 
   •  diplomo veljavnosti posrebrene medalje za doseženih 60 do 64 točk 
   •  diplomo veljavnosti bronaste medalje za doseženih 50 do 59 točk 
   •  diplomo za sodelovanje za doseženih do 50 točk 
 
 Eksponatu, ki bo po oceni sodniške komisije najbolje prikazal uresničevanje vrednot in vsebino 
Delovne skupnosti Alpe Jadran Filatelija, bo dodeljena Velika nagrada Alpe Jadran Filatelije. 
 Odločitev sodniške komisije je dokončna. 
 
 11.  Predstavitev eksponatov 
 Vsi eksponati morajo biti na razstavnih listih svetlih barv v velikosti 21 x 29,5 cm (format A4), 
27 x 29,7 (razširjeni A4 format) cm ali 31 x 29 (kvadratni format – trije listi v vrsti). Sprejemljiv je tudi 
A3 format v ležečem položaju. Vsi listi morajo biti na hrbtni strani oštevilčeni in v prozornih zaščitnih 
ovitkih. 
 Za eksponate iz razreda odprte filatelije je potrebno dodatno upoštevati še določilo, da 
nefilatelistično gradivo montirano na razstavne liste ne sme biti debelejše od 5 mm.  
 V razredu filatelistične literature je potrebno dostaviti po en izvod vsakega prijavljenega 
naslova. Eksponati iz razreda filatelistične literature ne bodo vrnjeni razstavljavcem.  
 Eksponati so lahko opremljeni z besedilom v kateremkoli od jezikov držav udeleženk, vendar je 
priporočljiva uporaba angleškega ali nemškega jezika. Uvodni list mora biti v enem od teh dveh jezikov. 
 Vsak razstavljavec mora skupaj z eksponatom dostaviti pripravljalnemu odboru tudi podrobni 
seznam materiala v eksponatu na posebnem obrazcu, ki ga bo dobil od svojega komisarja. 
 
 12.  Pošiljanje in vračanje eksponatov 
 Vsi sprejeti eksponati, ki bodo poslani po pošti, morajo biti na naslovu pripravljavca najpozneje 
do 20. marca 2019. V primeru, da prinese eksponate nacionalni komisar ali razstavljavec osebno, se 
mora o tem dogovoriti s komisarjem razstave. V tem primeru morajo biti eksponati na kraju prireditve 
najpozneje do 27. marca 2019 do 13. ure. 
 Eksponati iz razreda filatelistične literature morajo biti pri pripravljalnem odboru najpozneje do 
1. februarja 2019. 
 Stroške pošiljanja eksponatov pripravljalnemu odboru nosi razstavljavec. Stroške vračanja 
eksponatov po pošti nosi organizator. 
 Eksponati bodo na voljo za osebni prevzem nacionalnim komisarjem ali razstavljavcem eno uro 
po uradnem zaključku razstave. V tem primeru nosijo stroške vračanja razstavljavci sami. 
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 13.  Zavarovanje 
 Pripravljalni odbor bo zagotovil vse razumne ukrepe za varovanje in zavarovanje eksponatov v 
času razstave. 
 
 14.  Odgovornost 
 Pripravljalni odbor SLOVENIJA 2019 in Filatelistična zveza Slovenije ne prevzemata nobene 
odgovornosti niti kot organizacija niti njeni delavci, bodisi zaposleni, bodisi prostovoljci ali plačani 
najeti delavci, niti glavni komisar niti člani sodniških komisij za kakršnokoli izgubo ali poškodbo, ki jo 
utrpi razstavljavec zaradi sodelovanja na razstavi. 
 
 15.  Sprememba pravil 
 Pripravljalni odbor SLOVENIJA 2019 ima pravico spremeniti posamezna določila tega 
pravilnika, če bi to bilo potrebno. Nacionalni komisarji bodo o takih spremembah takoj obveščeni.  
 Ta pravila so sestavljena v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. V primeru nejasnosti 
prevlada slovensko besedilo. 
 
 16.  Obveznosti in pravice razstavljavcev 
 S podpisom prijavnega obrazca razstavljavci sprejmejo ta posebna pravila. Razstavljavec ima 
pravico do kataloga razstave in sodniškega poročila. 
 
 Naslovi: 
 
 Predsednik pripravljalnega odbora: 
  Igor PIRC 
  Ptujska 23 
  SI – 1000  Ljubljana 
  ipirc711@gmail.com 
 
 Komisar razstave:  
  Bojan BRAČIČ 
  Stantetova 6 
  SI – 2000  Maribor 
  bojan.bracic@triera.net 
 
 Koordinator AJF: 
  Hadmar FRESACHER 
  Augustssgasse 32 
  A – 9073  Viktring 
  Avstrija 


