
 

 

 

 

Koroško filatelistično društvo 
Prežihova ulica 7 
2390 Ravne na Koroškem 

Slovenj Gradec, 22.10.2020 
 
Spoštovani  
Dovolite da vas pozdravim v imenu Koroškega filatelističnega društva in Pošte 
Slovenije. 
 
Z velikim veseljem lahko povem, da smo v Koroškem filatelističnem društvu zelo veseli, 
da so tudi MO Slovenj Gradec, muzej  in galerija, prepoznali našo posebno vlogo pri 
soustvarjanju kulturnih dogodkov s pomočjo filatelije.  
 
Planirana je bila organizacija (s strani KFD in lokalne skupnosti MO Slovenj Gradec) 
promocije nove priložnostne poštne znamke v čast 75. obletnice Organizacije 
združenih narodov, vendar so ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) preprečili promocijo znamke v kakršnikoli obliki.  
 
24.oktobra bo izšla nova priložnostna poštna znamka Pošte Slovenije v čast 75. 
obletnice Organizacije združenih narodov, ki jo je oblikoval Matjaž Učakar in ima 
nominalo 1,22€. Izšla bo v poli po 16 znamk. Pošta istočasno daje v prodajo tudi  ovitek 
prvega dne, na pošti 2380 Slovenj Gradec pa bo v uporabi žig prvega dne. Več o 
znamki si lahko ogledate na spletni strani https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-
filatelija/galerija/postna-znamka/73795/75-obletnica-ustanovitve-OZN . 
 
Na tem mestu se zahvaljujem Mestni občini Slovenj Gradec, da je z veseljem sprejela 
pobudo Koroškega filatelističnega društva  po izdaji dodatne filatelistične celote, 
razglednice. Razglednico je oblikoval arhitekt Borut Bončina in je izdana s pomočjo 
slovenjegraške občine. Motiv na razglednici so odtisi rok in slovenska verzija logotipa 
75 let OZN. 
 
Obe priložnostni filatelistični celini, Pošte Slovenije in MO Slovenj Gradec, zaokrožuje 
priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber KFD) v prostorih preddverja KGLU 
(glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec), ki bo na ogled do sredine novembra 2020. 
 
Novo priložnostno poštno znamko, ki bo v teh časih ponesla ime Slovenj Gradca po 
celem svetu,  v imenu Pošte Slovenije in Koroškega filatelističnega društva, simbolično 
dajemo v promet s podelitvijo spominskih albumov   gospodu Tilenu Kluglerju, županu 
mestne občine Slovenj Gradec, in gospe Andreji Hribernik, direktorici Koroški galeriji 
likovnih umetnosti. 
 
Priložnostni poštni znamki želim, da bi opremila čim več poštnih pošiljk in ponesla glas 
o Slovenj Gradcu – mestu glasnik miru po svetu. 
 
Jože Keber, filatelist 
Predsednik Koroškega filatelističnega društva 
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