KATALOG 2
SPECIALIZIRANE MEDDRUŠTVENE RAZSTAVE

Specializirana meddruštvena razstava MAKSI
RAVNE 2014
je bila odprta v razstavišču na gradu Ravne
od 18. do 28. marca.
Slovesna otvoritev je bila v torek, 18. marca, ob
18:00 uri.

Razstavo je ob praznovanju 65 letnega organiziranega
delovanja na Koroškem pripravilo
KOROŠKO FILATELISTIČNO DRUŠTVO
RAVNE NA KOROŠKEM
v sodelovanju s
Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika
pod okriljem in s pomočjo
FILATELISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE
POKROVITELJA RAZSTAVE:
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Maribor
Občina Ravne na Koroškem
Katalog 2 specializirane meddruštvene razstave MAKSI RAVNE 2014 - Izdajatelj: Koroško
filatelistično društvo Ravne na Koroškem, p.p.19, 2390 Ravne na Koroškem - Glavni in odgovorni
urednik: Jože Keber - Oblikovanje: Jože Keber – Naklada: 100 kosov – Marec 2014
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Razstava ponovno uspešna
Koroški filatelisti smo zelo veseli, da prva razstava pred štirimi leti ni bila muha enodnevnica in da
se je v našem okolju tako lepo prijela. Prva razstava z enako tematiko je na Ravne v letu 2010
privabila 20 razstavljavcev, tokrat jih gostimo že 26.
Tokratna razstava MAKSI RAVNE 2014 je ponudila pester izbor zbirk starih in tudi novejših
razglednic ter maksimum kartic, ki obiskovalce domišljisko popeljejo v ne tako oddaljeno zgodovino
našega kraja in krajev od blizu in daleč. Razstavni material je bil zanimiv prispevek h kulturni
ponudbi mesta Ravne in pomembna promocija našega mesta in filatelije v širšem prostoru.
Kot zanimivost o filatelistični ponudbi naj povem naslednje. Razstavo sta spremljala dva
priložnostna ovitka, spominska kartica, dve osebni poštni znamki, dva priložnostna žiga.
Filatelistično ponudbo je zaokrožil barvni katalog razstave. Vse dele spominskih izdaj pa pomensko
povezujejo elementi, povzeti po stenskem mozaiku na severni steni stavbe Doma telesne kulture,
ki stoji v neposredni bližini gradu na planoti Ravne, kjer je bila razstava postavljena. Avtor celostne
grafične podobe je arhitekt Borut Bončina, katalog pa je oblikoval Peter Močnik.
In kako nam je vse to uspelo?
Da je razstava potekala na reprezentančnem prostoru v Koroški osrednji knjižnica dr. Franca
Sušnika, ki jo gosti že drugič, gre posebna zahvala direktorici knjižnice, gospe magistri Ireni Oder,
ki ima izreden posluh za kulturno delovanje in je našo idejo o ponovni organizaciji razstave z
veseljem sprejela. Občina Ravne in župan doktor Tomaž Rožen vesta, da imamo zbiratelji, med
njimi tudi filatelisti, pomemben delež pri ohranjanju kulturne in etnološke dediščine. Občina Ravne
na Koroškem nam je pri izvedbi tega projekta zelo pomagala, saj le-ta naše društvene finančne
zmožnosti znatno presega.
Ob tej priložnosti velja omeniti še Pošto Slovenije in Filatelistično zvezo Slovenije, ki sta nam obe
prav tako po svojih močeh pomagali pri izvedbi razstave MAKSI RAVNE.
V znak zahvale smo vsem, ki so nam pri razstavi pomagali, podelili promocijsko mapo z vsemi
izdanimi edicijami.Vsem pokroviteljem gre zahvala, da je razstava Maksi Ravne 2014 sijala v
polnem filatelističnem sijaju in je ponesla glas o trmastih koroških filatelistih po svetu.
Nenazadnje pa ne smemo pozabiti razstavljavcev. Zahvaljujemo se jim, da so svoje zbirke postavili
na ogled javnosti in tako našo razstavo naredili odmevno in prepoznavno
In ko razstavo pospravljamo, smo z mislimi že pri naslednji - Maksi Ravne 2018.

Jože Keber, filatelist
Predsednik Koroškega filatelističnega društva
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Delo ocenjevalne komisije
Razstava MAKSI RAVNE 2014 je bila tekmovalna in III. ranga. Eksponati so tako morali biti
pripravljeni skladno z veljavnimi pravili FIP za maksimafilijo, Smernicami za ocenjevanje
eksponatov razglednic in motivnih kart, objavljenem v Novi filateliji 4/2008, Pravilnikom o
filatelističnih razstavah FZS ter Pravilnikom specializirane meddruštvene razstave MAKSIRAVNE
2014.

Ocenjevalna komisija FZS, ki so jo sestavljali: predsednik ocenjevalne komisije mag. Bojan Bračič
ter člani Igor Pirc, Alojz Tomc in Veni Ferant (sodnik pripravnik), je svoje delo opravila dne
18.3.2014 od 9:00 ure zjutraj do 18:00 ure, ko je bila razstava uradno odprta za javnost.

Na naslednji strani si lahko ogledate rezultate dela ocenjevalne komisije.
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SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV MEDDRUŠTVENE RAZSTAVE
MAKSI RAVNE 2014 IN OCENE EKSPONATOV
Razstavni razred Maksimafilija
Št. Razstavljavec
1 Stjepan Smernić

Naslov zbirke
Hrvatska, mala zemlja za veliki odmor

Osvojena
medalja
bronasta

Število
točk
44

2
3
4
5
6
7
8

Gradovi na Slovenskem
Pot na goro
Kako do kruha
Človek na poti proti zvezdam
Andorra – Queen of the Pyrenees
Slovenija od kod lepote tvoje
Pozdrav iz Slovenske Istre

diploma
posrebrena
pozlačena
srebrna
zlata
srebrna
bronasta

/
51
65
56
82
55
44

srebrna
srebrna
posrebrena
posrebrena

63
55
52
49

posrebrena

52

srebrna

60

diploma
bronasta
pozlačena
srebrna
zlata
zlata

/
43
73
62
80
76

zlata

76

pozlačena

72

Jože Keber
Izidor Jamnik
Marko Markač
Marjan Merkač
mag. Boštjan Petauer
Vekoslav Krahulec
Franček Romih

Razstavni razred Kartofilija

Št. Razstavljavec
9 Ivan Draškovič
10 Dr. Hadmar Fresaher
11 Boštjan Gorenšek
12 Andreja Keber
13 Vekoslav Krahulec
14
15
16
17
18
19

Malusa Mauro
Janez Mavrič
Marko Markač
Janez Osetič
Ines Ropoša
Erich Sornig
Franz Tschebular

20 Zmago Tančič
21 Franc Verovnik

Naslov zbirke
Krapina - sječanje jednog vremena
1 - Alte Ansichten aus dem Rosental
2 - Viktring / Tomas Koschat
Spomin prevaljske mogočnosti (Leški premogovnik in
prevaljska železarna - v povezovanju je in je bila moč.)
Ravne na Koroškem – nekoč Guštanj. Od trga do
mesta
Letalska akrobatska skupina Kraljevega letalstva Velike
Britanije Rdeče puščice (Red Arrows)
Umetnost in Verigarji 1919 – 1921
Voščilnice – predhodnice razglednic
Nekoč Hohenmauthen, danes Muta
Podobe koroških cerkva
Vesel Božič in srečno Novo leto!
Zweisprachige und slowenischsprachige
Ansichtskarten aus dem Bezirk Völkermarkt/Velikovec
bis 1918
Telovadno društvo SOKOL (zgodovina in vsesokolski
zleti v Ljubljani do začetka druge svetovne vojne).
Tam, kjer je bog roko ven molel.
Stare razglednice gostiln Lovrenca na Pohorju in
okolice.

Razred (Rang) razstave III:
Zlata medalja
Pozlačena med.
75
65

Srebrna med.
55

Posrebrena med.
45

Bronasta medalja
40

Eksponati v častnem zboru niso bili ocenjeni.
Častni zbor
Št.
22
23
24
25
26

Razstavljavec
Peter Riedl
Simona Vončina
mag. Bojan Bračič
Igor Pirc
Alojz Tomc

Naslov zbirke
Prachtbauten der Jahrhunderte in Europa (MC)
Izbor razglednic iz zapuščina dr. Julija Felaherja
Mariborski lepotec, Stari most čez Dravo v Mariboru
Kropa na starih razglednicah
German paddle steamer Cobra
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FOTO UTRINKI
U
Z MAKSI RAVNE 201
14
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Maksimum kartica MAKSI RAVNE 2014

Spominska kartica 600. obletnica zadnjega ustoličevanja
koroških vojvod v slovenskem jeziku
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