
 

23. 6. 1889 – 23. 6. 2014 

ALI 
125. LETNICA USTANOVITVE POŠTE KOTLJE 

 
Pošta Kotlje je bila 23. junija 1889 (po Kleinu) ustanovljena pod imenom Köttelach, poslovala je tudi 
med obema vojaškima zasedbama čet SHS ob koncu prve svetovne vojne.  
Jugoslaviji (tedaj Kraljevina SHS - op. BB) je pripadla 25. novembra 1920, odtlej se je imenovala 
Kotlje. Kot pomožna oziroma razredna pošta je krajši čas poslovala v letih 1945–46 in nato od leta 
1949 do 31. marca 1954, ko je bila ukinjena.  
Ob izidu Prežihove priložnostne znamke, 10. avgusta 1993, je bil v izpostavljenem poštnem uradu v 
uporabi priložnostni poštni žig z imenom pošte 62394 Kotlje, pošta pa je bila ponovno odprta 4. marca 
1999.  
S 1. junijem 2014 oziroma delovno od ponedeljka, 2. junija 2014, posluje pošta 2394 Kotlje kot 
pogodbena pošta v prostorih Koroške kmetijsko-gozdarske  zadruge - PE Kotlje (vira:  Janko Štampfl, 
časopis Dnevnik, rubrika Filatelija, četrtek, 5. junij 2014, stran št. 22 in www.kfd.si). 
 
Koroško filatelistično društvo s ponosom nadaljuje v letu 2011 začeto zgodbo filatelističnega 

oznanjanja in proslavljanja datumov ustanovitve poštnih uradov v Mežiški dolini. Filatelistična linija je 

zapisana pod šifro »100PMd100+« ali »pet pošt  Mežiške doline z več kot stoletno tradicijo.« Zgodba 
se je začela z obeležitvijo 140 – letnice pošte Črna na Koroškem (1. julij 2011) in se v naslednjem letu 

nadaljevala z obeležitvijo 140 – letnice pošte Ravne na Koroškem (24. Avgust 2012). V letu 2013 je 
obhajala 150 – letnico pošta Prevalje (1. julij 2013)  in koncem naslednjega leta (28. december 2015) 

bo še pošta v Mežici proslavila 140 – letnico svoje ustanovitve.  
 

Letošnja, že četrta zaporedna filatelistična izdaja v počastitev pošt Mežiške doline, obhajanja 125 – 

letnice ustanovitve pošte Kotlje, je vsled umanjkanja javnih sredstev delno okrnjena, saj ne bo, za 
razliko od prejšnjih treh sklopov, izdana maksimum karta/razglednica. Koroško filatelistično društvo 

(KFD) je samoiniciativno našlo vzporedno pot in bo z ustvarjalno in materialno podporo avtorjev serije 
»5PMd100+« ter članov KFD tokrat v samozaložbi, a žal v omejeni nakladi, izdalo priložnostno kuverto 

(KFD, št. 101/2014), priložnostno osebno poštno znamko (125 let ustanovitve pošte Kotlje, nominacija 

A) ter priložnostni poštni žig (2394 Kotlje – 23. 6. 2014).  
Ljubitelji in občani bodo lahko priložnostni poštni žig našli in odtisnili v prostorih pogodbene pošte 

2394 Kotlje tako na dan jubileja (23. junij 2014) kot tudi še nadaljnjih štirinajst dni, vse do vključno  
torka, 8. julija 2014. 

 

V počastitev častitljive obletnice bo Marjan Merkač, aktiven član KFD,  v prostorih pošte 2390 Ravne 
na Koroškem (Trg svobode 19, 2390 Ravne na Koroškem) postavil na ogled priložnostno filatelistično 

razstavo, ki bo javnosti na ogled od ponedeljka, 23, junija 2014,. 
 

 
Borut Bončina,  

za filatelistično serijo »5PMd100+« 
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