
Spoštovani, 
obveščamo vas, da bo v petek, 9. novembra 2018, v počastitev 100-letnice Narodnih svetov Mežiške 

doline, marenberškega in slovenjgraškega okraja na poštah: 
2390 Ravne na Koroškem, 
2380 Slovenj Gradec in 
2360 Radlje ob Dravi 
v uporabi priložnostni poštni žig. 
Istočasno pa so Koroško filatelistično društvo, Filatelistično društvo Slovenj Gradec in Filatelistično 
društvo  Drava Muta-Vuzenica izdali skupno priložnostno pisemsko ovojnico (KFD 18672018_FD 

Slovenj Gradec 1/2018_FD Drava Muta-Vuzenica, št. 58/2018). Avtor sklopa je arh. Borut Bončina. 
Z izdanim sklopom se koroški filatelisti spominjajo tudi vseh dogodkov, povezanih z mesecem 

novembrom leta 1918: 
-       100. obletnice ustanovitve kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov (29. 10. 1918). 
-       124. obletnice rojstva nadporočnika Franja Malgaja (10. 11. 1894). 
-       100. obletnice konca prve svetovne vojne (11. 11, 1918) in 
-       133. obletnico rojstva  (12. 11. 1885) in 55. Letnico smrti (13. 11. 1963) Andreja Oseta, 

predsednika Narodnega sveta mežiške doline. 
Hkrati pa bo na poštah 2390 Ravne na koroškem, 2380 Slovenj Gradec in 2360 Radlje ob Dravi na 

ogled priložnostne filatelistične razstave do ponedeljka, 19. novembra 2018. 
  
Dogodki izpred sto let so za Koroško samoupravo zelo pomembni, saj so v poletnih mesecih leta 
1918 na Slovenskem potekale politične dejavnosti za politično-upravno organiziranost nove države. 
Črna, Mežica, Prevalje, Ravne in Dravograd so ob koncu 1. svetovne vojne sodili pod sodna okraja 
Pliberk in Labot, kraji ob Dravi od Mute do Vuhreda so sestavljali okraj Marenberg (Radlje), okraj 
Slovenj Gradec pa je v porečju Mislinje segal od Otiškega vrha do Hude luknje. V Mežiški dolini so, 
1. novembra 1918, pod vodstvom Andreja Oseta, ustanovili Narodni svet za Mežiško dolin in do 6. 
istega meseca imenovali občinske odbore, ki so v občinah Tolsti vrh, Guštanj, Kotlje, Prevalje, Št. 
Danijel, Mežica, Črna in Libeliče prevzeli začasno upravo vse do občinskih volitev leta 1923. 
  
Istočasno pa bosta istega dne (9. 11. 2018) izšla tudi dva priložnostna filatelistična sklopa Pošte 

Slovenije v počastitev: 
-        100. obletnice bojev Maistrovih borcev za severno mejo in 
-        100. obletnice I. svetovne vojne – spomin padlim vojakom na soški fronti. 

  
Z ustvarjalnim spoštovanjem! 
  
Arh. Borut Bončina, 
za Koroško filatelistično društvo 

 


