
 ZAPISNIK 9. sestanka IO FZS  

v torek, 19. februarja 2019 ob 14. uri v samostanu Mekinje pri Kamniku 

Prisotni so bili (po abecednem redu): Bojan Bračič, Veni Ferant, Veselko Guštin, Izidor 

Jamnik, Srečko Kogoj, Vekoslav Krahulec, Peter Kramar, Mitja Pelicon, Boštjan Petauer 

(NO), Igor Pirc, Peter Suhadolc, Alojz Tomc, Lado Zajc. Sestanka se je udeležila tudi 

predstavnica Zavoda Mekinje ter član FD Kamnik Miran Jereb. 

Upravičeno odsotni: Marjan Malič, Marko Markač in Staša Prah. 

Dnevni red: razstava v Kamniku 2019 

Téme na témo SLOVENIJE 2019 

- Ogled razstavišča in preveritev namembnosti in ureditve posameznih delov smo izvedli. 

Pri tem smo dopustili, da bo v primeru lepega vremena odprtje na 28.3. ob 16. uri potekalo 
v atriju stavbe (notranje odprto dvorišče). 

 - Dovoz vitrin - v ponedeljek, pričakovano uro je potrebno javiti pravočasno dir. 
Ceglarjevi, da zagotovi hišnikovo prisotnost. 

- Odprtje - scenarij se še pripravi. Zastave 7 članic in Češke se obesijo z oken 1. 
nadstropja nad atrijem (preskbi Veselko).  

-  Označitev razstave od usmerjevalnih tabel, zunanjih panojev, zastav td. do notranje 
grafične informativne opreme; 15 usmerjevalnih tabel za ob cesti, 3 pingvini (dogovor s 
Pošto za izvedbo), plakati velikosti dvojnega A3 formata - 50 kom (obesi se jih po Kamniku, 
na razstavišču); napis FILATELISTIČMNA RAZSTAVA, ki ga imamo, se obesi nad vhodom na 
dvorišče, desno od  notranjega vhoda v stavbo pa posebej pripravljeni na okna obešeni 
lahkotni plakat formata cca 2 m širine in 5 m višine (računamo na Venija). 

Igor javi Zavodu tudi potrebno opremo posameznih prostorov (bin-room, soba za 
komisarje/AJF nedeljski sestanek, sodniško sobo, mize za stojnice v križnem hodniku, ev. 
en-dva stola v vsaki razstavni dvorani). 

- Potrditev dokončnega spiska razstavljavcev in eksponatov - za katalog, za oznaćbo 
vitrin, za napise pred razstavnimi sobami, za sodniško delo in diplome - urejeno. Komisar 
razstave pripravljen na akcijo postavitve vitrin in usmerjanja nacionalnih komisarjev k 
vlaganju eksponatov (vsakemu da v roke katalog, ključarji odklepajo in nato zaklepajo 
vitrine).  

- verifikacija Programa razstave in eventuelne dopolnitve, razporedi gostov po prenočiščih 
iitd:  

Program okvirno ustreza, bo pa potrebno pripravit scenarij odprtja, programa na 
palmaresu ipd. Na odprtju trubači Pihalnega orkestra PS, na palmaresu pa harmonikar in 
citrar (Miran). 

-  Prenočišča so urejena (Cesar, Pod Skalo, Malograjski Dvor in Repnik) in gostje pisno 
obveščeni. 

- Pregled in potrditev prehrane (catering, palmares, boni za udeležnce itd) - ožji krog 
določi iz ponujenega jedilnike za posamezne dni, Igor pripravi spiske upravičencev, Veni 
zagotovi bone. 



- Sobotni program izleta udeležencev (s priznanji za sodnike, komisarje itd,). Odhod 
avtobusa ob 9.00 na avtobusni postaji, Miran dogovori dovoljenje za postanek na AP; Peter 
K. zagotovi vodiča, ki nas spremlja od Kamnika naprej; na Bledu nas pozdravi blejski 
župan, pri Avseniku pa radovljiški. Ogled muzeja, potem kosilo s programom razdelitve 
plaket. 

- Katalog razstave - struktura, besedila, jeziki (slovenski in angleški odnosno nemški). 
Nekaj manjkajočih tekstov (županov nagovor, kratka predstavitev Mekinjskega kulturnega 
središča,). 

Doda se tudi kratko predstavitev Mortensenovega eksponata. Oglasi: Občina, Bled, 
sponzorji! 

- Ocena potrebnega števila prostovoljcev po dnevih pred, med in ob koncu razstave: v 
torek cca 15 oseb od 9.ure naprej (tudi poziv preko www.fzs.si), ter v nedeljo od 14. ure. 
Pošta  pripelje vitrine v ponedeljek, v nedeljo jih pripravimo, da jih v ponedeljek spet 
odpelje. Zavod Mekinje zagotovi jutranje odpiranje razstavnih prostorov in večerno 
zaklepanje. Odprto je dnevno patruljiranje po razstavnih sobah. 

12 šestanjstlistnih vitrin je potrebno do ponedeljka, 25.6. zjutraj v hotelu Malograjski 
dvor, za  FIP akademijo. V sredo zvečer so proste. 

Palmares  Miran zagotovi kombi prevoz - po možnosti vsaj dva kombija...iz prenočišč k 
Repniku in na koncu nazaj. Obvestilo nemški pošti glede prenočevanja. 

Razno: Igor - ponovni poziv za slike daril članic AJF, Saša Bučan slike k članku, Izjava za 
medije, ki se posreduje vsem. Tiskalnik za sodnike.  

Miran - naslov za prenočevanje nemške pošte (2 x 1/1 soba), kombi za prevoz na /s 
palmaresa, Petkov ogled Kamnika - najprej sprejem pri županu, nato ogled mestnega 
jedra, Maleševe galerije (Vavpotič) in Majolike. 

Zapisal Igor Pirc 

http://www.fzs.si/

