Specializirana filatelistična razstava
z mednarodno udeležbo
OsmoOkno Kranj 2017
Prešernova hiša, 7. do 16. september 2017, Kranj

Sodniško poročilo
Specializirano filatelistično razstavo z mednarodno udeležbo OsmoOkno Kranj 2017, ki deluje tudi pod pokroviteljstvom delovne
skupnosti Alpe Jadran Filatelija, je organizirala Filatelistična zveza Slovenije. Razstave tretjega ranga se je udeležilo devet držav, ki so
skupno predstavile 52 eksponatov, od katerih 50 v tekmovalnem delu in dva v častnem razredu.
Trije eksponati so bili v interesu razstavljavcev prestavljeni v drug razred od prijavljenega in v njem ocenjeni: eksponat št. 1 iz
tradicionalnega razreda v razred poštne zgodovine; eksponat št. 24 iz tematskega razreda v razred razglednic; eksponat št. 17 iz razreda
poštnih celin v častni razred. En eksponat ni bil razstavljen.
Tekmovalni eksponati so bili torej tako razdeljeni:
Tradicionalna filatelija
Poštna zgodovina
Poštne celine
Tematska filatelija

5
14
3
16

Maksimafilija
Fiskalna filatelija
Mladinski A razred
Razglednice

1
1
2
8

Sodniško ekipo, ki jo je imenovala FZS, so sestavljali:
- Peter Suhadolc, predsednik, ki je nadomestil obolelega Mihaela Focka,
- Igor Pirc, član in
- Veselko Guštin, član.
Ekipa je delovala složno in ocene dodelila soglasno.
Skupno je podelila:
- 25 zlatih,
- 21 pozlačenih in
- 4 srebrne medalje.
Sodniki se zahvaljujemo vsem razstavljavcem za njihovo udeležbo in čestitamo za prikazane zelo kakovostne eksponate.

Kot predsednik sodniške ekipe bi se rad zahvalil obema članoma za odlično sodelovanje in za njuno požrtvovalno delo. Zahvala
pa naj gre predvsem Mihaelu Focku in Igorju Pircu, ki sta delovala kot operativna organizatorja razstave in vanjo vložila mnogo truda ter
Gorenjskemu muzeju, ki od vsega začetka gosti to razstavo in je letos dal na razpolago prostore Prešernove hiše.
Vsem razstavljavcem in obiskovalcem, ki si boste razstavo ogledali, pa želim obilo lepih trenutkov. Nasvidenje na DevetemOknu
leta 2019!
Peter Suhadolc,
predsednik sodniške ekipe na razstavi OsmoOkno Kranj 2017

