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Razstava je presegla naša pričakovanja 
 
Skupaj smo doživeli četrto izvedbo mednarodne filatelistične razstave razglednic in 
maksimum kart, z imenom MAKSI RAVNE. Ponovno smo se srečevali v Grajskem 
razstavišču Koroške osrednje knjižnice in vsa zahvala direktorici mag. Ireni Oder, ki nam 
je ponovno omogočila organizacijo razstave v tem idiličnem prostoru. 
 
 

Razstava je presegla naša pričakovanja. S 
četrto izvedbo so eksponati, ki predstavljajo 
maksimum karte, dominirali in jih je bilo na 
razstavi več kot polovica. Tudi naš namen 
nekje iz sredine leta 2009 je bil, da pričnemo 
z organiziranjem razstav, ki bi povečale 
popularnost maksimum kart. 
Že vrsto let se v društvu namreč trudimo 
različne organizatorje dogodkov in obletnic 
navdušiti, da dogodek obeležijo s 
filatelističnim izdelkom - maksimum karto. 
Maksimum karta združuje namreč tri 
elemente: razglednico, znamko in poštni 
žig, ki v svojem ujemanju motivov težijo k 
popolnosti. Ugotavljamo da smo bili v 
svojem prizadevanju uspešni, saj je takšnih 
maksimum kart v zadnjem štiriletnem 
obdobju nastalo več kot dvajset.  
 
 

Lahko rečem, da smo vedenje o maksimum karti približali tudi ostalim, ne samo 
ozkemu krogu filatelistov. Prav zaradi maksimum kart, smo v lokalnem okolju in tudi 
širše prepoznavni. Občina Ravne na Koroškem, Koroška osrednja knjižnica, 
Filatelistična zveza Slovenije in Pošta Slovenije, so prepoznali našo posebno vlogo pri 
soustvarjanju kulturnih dogodkov s pomočjo filatelije. To se je videlo prav na tej 
razstavi, saj brez njihove pomoči, toliko filatelističnih izdelkov, ki spremljajo razstavo, 
ne bi bilo.  
 
Izdali smo 2 spominska ovitka, dopisnico/vabilo in spominsko kartico. Na pošti  Ravne 
na Koroškem sta bila v uporabi dva priložnostna poštna žiga. Prvi 1. marca na dan 
otvoritve razstave, drugi na zadnji dan razstave, to je 15. marca.  
 
Spominske celote so opremljene z osebnimi poštnimi znamkami in s priložnostno 
znamko Pošte Slovenije – 400 let jeklarstva v Mežiški dolini. Koroško filatelistično 
društvo je ob tej priložnosti izdalo bilten razstave, ki ga je oblikoval Peter Močnik. 
Motivika priložnostnega filatelističnega sklopa MAKSI RAVNE 2022 osvetljuje nedavno 
400-letnico jeklarstva in železarstva v Mežiški dolini in letošnjo 70-letnico pridobitve 
meščanskih pravic nekdanjega trga Ravne na Koroškem.  
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Celostno grafično podobo je zasnoval Borut Bončina, za postavitev razstave smo 
poskrbeli člani Koroškega filatelističnega društva.  
 
Zahvaljujem se vsem, ki so svojim prostovoljnim delom in donacijami kakorkoli 
pripomogli, da smo na Ravnah na Koroškem doživeli to kulturno prireditev. 
 
In kakor  smo napovedali na otvoritvi razstave. Vidimo se na MAKSI RAVNE 2026. 
 

 
Jože Keber, filatelist 

Predsednik Koroškega filatelističnega društva 
 
 
 
 
 

 

 

  

PPŽ1 - 1.3.2022 - odprtje razstave PPŽ2 - 15.3.2022 - zaprtje razstave 
Priložnostna poštna žiga (PPŽ) – pošta 2390 Ravne na Koroškem 
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Poročilo sodniške komisije 

Sodniki 4. kvadrienalne meddruštvene razstave razglednic in maksimum kart MAKSI 
RAVNE 2022 z mednarodno udeležbo, 1. 3. – 15.3. 2022 postavljene v Grajskem 
razstavišču Koroške osrednje knjižnice v Ravnah na Koroškem  so svoje delo opravili 1. 
marca 2022.  Za ocenjevanje je bilo pripravljenih 33 eksponatov na dokaj visoki ravni 
in sicer 18 razreda Maksimafilije, 13 razreda Kartofilije in 2 razreda Odprta filatelija. 
Štirje eksponati so bili razstavljeni v Častnem razredu.  

 

Razstavljavke in razstavljavci so bili iz štirih držav – Italije, Severne Makedonije, 
Madžarske in Slovenije.   Razstavljavci so osvojili 10 zlatih, 9 pozlačenih, 11 srebrnih, 
eno posrebreno in dve bronasti medalji. Delo žirije je potekalo profesionalno in v 
prijateljskem vzdušju. Vse odločitve so bile sprejete soglasno. Velika nagrada je bila 
podeljena eksponatu Ines Ropoša z najvišjim številom točk od vseh v treh tekmovalnih 
razredih.  

 

Predsednik sodniške komisije: Igor Pirc - mednarodni sodnik FIP  
Člana sodniške komisije: mag. Boštjan Petauer - nacionalni sodnik FZS,  

         Lojze Tomc - nacionalni sodnik FZS. 
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Tabela: Pregled medalj po tekmovalnih razredih 

  
Tekmovalni 

Razred 
  

  
Zlata 

medalja 

  
Pozlačena 
medalja 

  
Srebrna 
medalja 

  
Posrebrena 

medalja 

  
Bronasta 
medalja 

  
Diploma 

za 
sodelovanje 

  
Skupno 
število 

eksponatov 
/ medalj 

  
Maksimafilija 

  

  
7 

  
6 

  
4 

  
0 

  
1 

  
0 

  
18 

  
Razglednice 

  

  
3 

  
3 

  
6 

  
1 

  
0 

  
0 

  
13 

  
Odprta 
filatelija 

  

  
0 

  
0 

  
1 

  
0 

  
1 

  
0 

  
2 

  
SKUPAJ 

  

  
10 

  
9 

  
11 

  
1 

  
2 

  
0 

  
33 

 
Organizator razstave Koroško filatelistično društvo je sledil napotkom komisije.  
Na naslednjih straneh si lahko ogledate rezultate dela ocenjevalne komisije. 
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SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV  IN OCENE EKSPONATOV RAZSTAVE 
MAKSI RAVNE 2022 

 

Razstavni razred Maksimafilija – B1 
 
Št. Razstavljavec  Naslov zbirke Osvojena 

medalja 
Število 
točk 

1. László Miklós Navigare necesse est - Sailing is 
Necessary 

srebrna 55 

2. Zdravko Podhraški Ogrožene prostoživeče živali sveta - 
AZIJA 

bronasta 49 

3. Kristjan Maver Šport pozlačena 65 
4. Andrija  Halužan Prelepi živalski svet srebrna 56 
5. Rosario D'Agata Maestri e poeti in Europa ovvero 

ragione e fantasia 
pozlačena 72 

6. Barducci Celeste Personnages célèbres d'Europe                       zlata 84 
7. Andrea Spadola Lo sport nella Maximafilia                                                 pozlačena 72 
8. Adriano Fassone Napoleone E la sua epoca                                                    pozlačena 65 
9. Adriano Fassone I grandi della musica zlata 86 
10. Italo Greppi I grandi Maestri della Pittura Spagnola zlata 86 
11. Italo Greppi I grandi della Musica zlata 86 
12. Gian CarloTorcelli I templari e le crociate zlata 87 
13. Enrico D'Agata

  
Arti e mestieri zlata 87 

14. Rosario D'Agata I Papi fra teologia e storia zlata 87 
15. Stanko Zafirov  Steam locomotives on the Balkan srebrna 65 
16. Franček Romih Pozdrav iz slovenske Istre srebrna 58 
17. Franček Romih Flora Carniolica srebrna 58 
18. Doncho Georgiev Ohrid city of Unesco pozlačena 70 
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Razstavni razred Kartofilija – B2 
 
Št. Razstavljavec  Naslov zbirke Osvojena 

medalja 
Število 
točk 

1. Izidor Jamnik Po Slovenski planinski poti pozlačena 65 
2. Franc Verovnik Feniksi na zahodnem Pohorju srebrna 61 
3. Franc Verovnik Zima zima bela srebrna 58 
4. Matjaž Metaj S pticami si delijo nebo pozlačena 70 
5. Natalija Žitnik 

Metaj 
Darovi gozda na krožniku srebrna 62 

6. Veni Ferant Ustvarjalci razglednic  
Mont Saint - Michela 

zlata 87 

7. Kristjan Maver Anton Jerkič - fotograf in založnik 
razglednic 

zlata 86 

8. Vladimir Brezovnik Hugo Wolf pozlačena 66 
9. Janez Osetič Ddr. Alojz Kuhar posrebrena 52 
10. Srečko Naglič Koroška planinska pot srebrna 56 
11. Miha Brezovnik

  
Peca z okolico na starih razglednicah srebrna 61 

12. Vekoslav Krahulec Vojaško novačenje nabornika Janeza srebrna 60 
13. Ines Ropoša Merry Christmas and Happy New Year 

on Embossed Picture Postcards 
zlata 90 

   
Razstavni razred Odprta filatelija – B3 
 
Št. Razstavljavec  Naslov zbirke Osvojena 

medalja 
Število 
točk 

1. Matjaž Šalej Pikin festival na maksimum kartah  
in v filateliji 

bronasta 45 

2. Mitja Pelicon Slovensko morje srebrna 55 
 
 
Netekmovalni razred Častni zbor – A1 
 
Št. Razstavljavec   Naslov zbirke 
1.  Bojan Bračič  Mariborski lepotec 
2.  Boštjan Petauer Slovenija 
3.  Jože Keber  Spominske maksimum karte Koroškega filatelističnega društva 
4.          Jože Keber  Razstava MAKSI RAVNE 
 
Eksponati v razredu Častni zbor niso bili ocenjeni. 
 
 
 



 9 

 

  



 10 

FOTO UTRINKI Z RAZSTAVE MAKSI RAVNE 2022 
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Fotografije: Veni Ferant, Manja Kraševec, Andreja Keber 
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Novo priznanje za Koroško filatelistično društvo 

Koroško filatelistično društvo sodeluje z različnimi filatelističnimi društvi v Sloveniji, 
prepoznavno pa je tudi izven meja Slovenije. To je v letu 2020 prepoznala tudi Evropska 
filatelistična organizacija - FEPA, ki je KFD podelila Certifikat za izjemno dejavnost pri 
promociji filatelije. Takšno priznanje FEPA je v letu 2020 dobilo samo 5 filatelističnih 
društev v Evropi, KFD pa je eno redkih društev v Sloveniji, ki se ponaša s tem naslovom. 
Priznanje je FEPA podelila 27.7.2020. Slavnostno  je  bilo priznanje dne 1.3.2022.  
podeljeno na otvoritvi  razstave MAKSI RAVNE 2022. Priznanje je podelil 
podpredsednik Filatelistične zveze Slovenije gospod Igor Pirc. 
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Naši zanimivi projekti 

400 let jeklarstva v Mežiški dolini 

V letu 2020 pri delu KFD velja izpostaviti tudi promocijo poštne znamke 400 let 
jeklarstva na Koroškem. Vse štiri občine Mežiške doline so prepoznale dodano vrednost 
filatelije in promocijski učinek nove priložnostne znamke in so, ob organizaciji KFD, 
složno pristopile k izidu skupnega filatelističnega sklopa. Poudariti velja, da so na štirih 
poštah v Mežiški dolini na dan 13.7.2020 bili v uporabi posebni spominski poštni žigi. 
Priložnostni na poštah 2393 Črna na Koroškem, 2392 Mežica in 2391 Prevalje in žig 
prvega dne na pošti 2390 Ravne na Koroškem. Znamka ima nominalo A, kar je bilo v 
letu 2020 55 centov, in označuje vrednost poštnine za standardno pismo v domačem 
prometu. Oblikoval jo je Edi Berk na osnovi fotografije Toma Jeseničnika, našega 
svetovno prepoznavnega koroškega fotografa. Motiv na znamki je valjarska proga in 
postopek valjanja v družbi SIJ Metal Ravne. Naklada znamk je bila 40000 kosov. 

 

 
  

 
 

Filatelistični sklop Koroškega filatelističnega društva: spominsko kartico, tri spominske 
ovitke in 3 priložnostne poštne žige,  je oblikoval arh. Borut Bončina. 
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Predstavitev priložnostne poštne znamke 
SLOVENIJA  - EVROPSKA GASTRONOMSKA REGIJA 2021 

 
V petek, 28. maja 2021, se je v prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja 
Ravne na Koroškem, Na Gradu 2, Ravne na Koroškem, odvila slovesna predstavitev 
priložnostne poštne znamke Slovenija - Evropska regija gastronomije 2021. 
Sloveniji je Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem, zaradi 
njene bogate kulinarične ponudbe, tradicije in kulturne identitete podelil naziv 
Evropska gastronomska regija 2021. Projekt spodbuja trajnostni razvoj in krepi 
promocijo slovenske gastronomije v vseh njenih 24 kulinaričnih regijah, katerih meje 
se razlikujejo od mej statističnih regij.  

V projekt se je s svojimi aktivnostmi, poimenovanimi  »Koroška košta«, vključil tudi 
Koroški pokrajinski muzej. Koroško filatelistično društvo je v sodelovanju s Koroškim 
pokrajinskim muzejem, ob celoletnem projektu »Koroška košta« in podelitvi Sloveniji 
naziva »Evropska gastronomska regija 2021«, pripravilo priložnostni poštni žig, ki je bil 
v petek, 28. maja 2021 v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške. Istočasno je izšla tudi 
razglednica, ki smo jo opremili z novo priložnostno znamko, žigosamo s priložnostnim 
žigom na pošti Ravne na Koroškem in tako izdelali maksimum karto. Preko celotne 
razglednice je umeščena fotografija zbira koroške košte (sir ali koroška skuta, močka, 
prtene klobase in mrzva rəpica, kruhov hren in kuhana govedina, pokərli ter mošt). 
Priložnostni poštni žig je okrogle oblike in v katerega je navpično umeščen logotip 
projekta »Koroška košta«. Filatelistični sklop je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor 
priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik.   
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Predstavitev priložnostne poštne znamke Koroški žigec 

V petek 24.9.2021 ob 11. uri se je v prostorih Tržnice Mežica odvila zanimiva kulturna 
prireditev. Organizatorji Občina Mežica, Kinološka zveza Slovenije, Lovska družina Peca 
Mežica, Koroško filatelistično društvo in Pošta Slovenije, so skupaj organizirali slovesno 
predstavitev priložnostne poštne znamke Koroški žigec iz serije znamk Psi v službi 
človeka. Zbrane je na prireditvi pozdravil županu Občine Mežica, Dušan Krebl, v kratkih 
nagovorih pa so spregovorili član upravnega odbora Kinološke zveze Slovenije, Marjan 
Kodrun, predsednik komisij za  oživitev Koroškega žigca, Jožef Verčko in starešina LD 
Peca Mežica, Slavko Žlebnik. Prireditvi so dali poseben pečat rejci pasme Koroškega 
žigca, ki so pripeljali svoje »pasje prijatelje« na ogled in jih tako predstavili v živo širši 
javnosti.  Znamka Koroški žigec ima  nominalo 1,95 evra in je namenjena za plačevanje 
poštnine za priporočeno pismo do 20 gramov v domačem prometu. Znamko je 
oblikovala VILLA CREATIVA. Tiskana  je v 4 barvnem ofset tisku v Agenciji za 
komercialno dejavnost v Zagrebu. Naklada je znašala 25000 kosov.  Koroško 
filatelistično društvo je v sodelovanju z Občino Mežica in Lovsko družino Peca Mežica 
pripravilo, kot dopolnitev filatelističnemu sklopu Pošte Slovenije »ŽIVALSTVO – PSI V 
SLUŽBI ČLOVEKA«, priložnostni poštni žig, ki je bil v petek, 24. septembra 2021, v 
uporabi na pošti  Mežica. Priložnostni poštni žig je okrogle oblike, vanj pa je lepo 
umeščeno stilizirano oglavje koroškega žigca. Istočasno je izšla tudi razglednica, na 
kateri je preko celotne sprednje strani vidna barvna fotografija oglavja in dela telesa 
koroškega žigca, zadnja stran pa prikazuje stranski pogled tega lovskega psa. 
Filatelistični sklop je oblikoval arh. Borut Bončina, avtor priložnostnega poštnega žiga 
je Peter Močnik.   
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Gostilna in Hotel DELALUT 

Dobja vas 119, 2390 Ravne na Koroškem 

www.delalut.si, info@delalut.si 
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