


 

4. Kvadrienalna meddruštvena filatelistična razstava
razglednic in maksimum kart

MAKSI RAVNE 2022 z mednarodno udeležbo
bo odprta v Grajskem razstavišču Koroške osrednje 

knjižnice
 od 1. do 15. marca in sicer od ponedeljka do petka

od 8. do 19. ure
ter v soboto od 8. do 13. ure.

Slovesna otvoritev razstave bo v
torek, 1. marca, ob 18. uri.

Zaprtje razstave bo v torek, 15. marca, ob 12. uri.

Razstavo je pripravilo

KOROŠKO FILATELISTIČNO DRUŠTVO
RAVNE NA KOROŠKEM

v sodelovanju s

Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika

pod okriljem in s pomočjo

FILATELISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE

POKROVITELJA  RAZSTAVE:

POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Maribor
Občina Ravne na Koroškem

SPECIALIZIRANA MEDDRUŠTVENA RAZSTAVA
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Drage zbiralke in zbiralci, spoštovanji gostje in 
obiskovalci razstave.

Razstavljanje zbranega gradiva je dejavnost, ki 

močno vpliva na popularizacijo zbirateljskega 

konjička. Razstavljavcem daje možnost pokazati 

zbrano gradivo ter njihovo raziskovanje in ustvar-

janje, ki je bilo vloženo v pripravo eksponatov ter 

jih tako vzpodbuja, da z začetim delom 

nadaljujejo. Hkrati jim dobljene kritike služijo za 

izpopolnjevanje razstavnih zbirk in s tem dajejo 

možnost za uspešno tekmovanje z njimi, tako na 

domačih kot na mednarodnih razstavah. Obiskovalkam in obiskovalcem pa 

razstavljeni eksponati kažejo najrazličnejše možnosti, kaj početi z zbranim 

gradivom in jih tako navdušujejo in prepričujejo, da se tudi sami pridružijo 

zbiralcem in pristopijo k takemu načinu zbiranja. Organizatorji razstave to dobro 

vedo, zato so ponovno poskrbeli, da se tradicija specializirane razstave, ki jo 

postavijo vsako četrto leto, nadaljuje tudi v teh, za takšne prireditve manj prijaznih 

časih.

Specializirane razstave so omejene na samo nekaj izbranih načinov in pristopov do 

zbiranja in s tem tudi na izbor predmetov zbiranja oziroma gradiva, ki je 

razstavljeno. Koroški organizatorji so se že pred leti odločili izpostaviti med 

zbiralci manj pogosto filatelistično gradivo, to so maksimum karte, ki so jih s tem 

primerno predstavili in poskrbeli za njihovo popularizacijo. K temu so dodali 

osnovni element maksimum kart, to so razglednice. Slednje s svojo slikovno 

stranjo sicer ne spadajo k filatelističnemu gradivu, vendar je njihova popularnost 

med zbiralci v zadnjih letih dosegla, da jih lahko razstavljamo na tekmovalnih 

filatelističnih razstavah na povsem enak način, kot klasične filatelistične 

eksponate. 

Organizatorjem želim uspešen potek razstave, za katero verjamem, da bo ponovno 

vzbudila zanimanje za razstavljeno in s tem dala obiskovalcem veliko novih 

spoznanj in užitkov. Razstavljavcem pa želim, da njihove eksponate kar najbolje 

ocenijo in hkrati dodajo napotke za njihovo morebitno dopolnitev in izboljšanje.

Bojan Bračič, predsednik FZS

BESEDA PREDSEDNIKA FZS
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Specializirano meddruštveno razstavo 

MAKSI RAVNE 2022 z mednarodno 

udeležbo člani Koroškega filatelističnega 

društva organiziramo četrtič. Razstava z 

razmakom štirih let na Ravne na 

Koroškem privabi razstavljavce iz vse 

Evrope, letos iz Italije, Madžarske in 

Makedonije. Razstava bo na ogled v 

našem že kar domačem Grajskem 

razstavišču Koroške osrednje knjižnice 

dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem, ki z lepoto obnovljenega dvorca nudi 

idiličen prostor za ogled zbirk, pogovore o razstavljenem materialu in zbiranju ter 

sodnikom omogoči nemoteno delo pri ocenjevanju zbirk. Razstavo vedno 

nadgradimo s pripravo spremljajoče maksimum karte, spominskih ovitkov in 

osebnih poštnih znamk. Letos filatelistični material obeležuje večstoletno tradicijo 

železarstva in jeklarstva v Mežiški dolini. 

Veseli nas, da bosta oba glavna razstavna razreda, razglednice in maksimum karte, 

po številu eksponatov letos uravnotežena. Že vrsto let se v društvu trudimo različne 

organizatorje dogodkov in obletnic navdušiti, da navedeno 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. Po prelistavanju pričujočega biltena boste ugotovili, da smo bili v 

svojem prizadevanju uspešni, saj je takšnih maksimum kart v zadnjem štiriletnem 

obdobju nastalo več kot dvajset. 

Z veseljem ugotavljam, da naše prizadevanje k popularizaciji maksimum kart 

rojeva sadove. Maksimum karte postajajo v naših zbirkah zelo priljubljene, z njimi 

se lahko sestavijo zanimive razstavne zbirke.

Vabljeni k ogledu razstave in prebiranju biltena.

Jože Keber, filatelist
Predsednik Koroškega filatelističnega društva

BESEDA PREDSEDNIKA
KOROŠKEGA FILATELISTIČNEGA DRUŠTVA
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V Sloveniji so se filatelisti leta 1949 
organizirali v filatelistično zvezo Slovenije 
(FZS). Kljub temu, da so zametki te 
zbirateljske dejavnosti v našem okolju še 
precej starejši, se je uradno, 9. avgusta 1949, v 
gostilni Cvitanič na Ravnah na Koroškem, na 
ustanovnem zboru Koroškega filatelističnega 
društva (KFD) zbralo 42 zbirateljev in KFD 
se je kot četrta podružnica po vrsti pridružili 
vseslovenski filatelistični zvezi. Veseli me, da 
se bo v jubilejnem letu za naše mesto, ko 
praznujemo 70 let pridobitve mestnih pravic, 
v organizaciji našega filatelističnega društva 
spet zgodila Meddruštvena filatelistična 
razstava Maksi Ravne 2022 z mednarodno 
udeležbo, na katero so povabljeni zbiralci 

maksimum kartic in razglednic iz vseh slovenskih filatelističnih društev in tujine. 
Znamke niso le nosilke izpopolnjenih vizualnih sporočil, za kar gre velik poklon 
oblikovalcu, ampak tudi del nacionalne identitete in kulture. Zbirateljstvo je 
plemenita strast, ki povezuje vsebino in ljudi, spodbuja pripadnost in razcvet 
vrednot posamezne družbe ter ovekoveči zgodbe, ki kot zapis sedanje generacije 
postanejo nosilke dediščine za prihodnje rodove. 
Zbiratelji si naložite veliko delo, ki terja obilo predznanja, vztrajnosti, vneme in 
predanosti, vaše zbirke pa bogatijo naše lokalno okolje in prizadevanja ob 
posebnih priložnostih. Ponosen sem, da so občinski mejniki in obletnice (v zadnjih 
letih denimo ob 25-letnici Kolpingove družine Kotlje, 400-letnici jeklarstva v 
Mežiški dolini, in 70-letnici smrti Prežiha,…), zahvaljujoč KFD, dobro izpričani 
in zaznamovani, za kar sem vam izjemno hvaležen. Tudi razstava v začetku marca 
letos, s katero boste počastili del naše skupne preteklosti, v razstavišču Koroške 
osrednje knjižnice na gradu Ravne, je dogodek, ki predstavlja zanimiv prispevek h 
kulturni ponudbi mesta Ravne in pomembno aktualizacijo filatelije v širšem 
prostoru, s katero bo glas o mestu Ravne na Koroškem zagotovo poneslo daleč. Ob 
razstavi Maksi Ravne 2022, ki je velik poklon naši občini in vsem občankam in 
občanom, vam želim, da bi z enako zavzetim delovanjem in izkazano visoko 
stopnjo zavedanja o našem domu, lokalni skupnosti in ljudeh - s povezovanjem 
nekoč z danes, nadaljevali tudi v prihodnje.

S hvaležnostjo vsem članom Koroškega filatelističnega društva,
dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem.

NAGOVOR ŽUPANA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
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RAZGLEDNICA NI LE RAZGLEDNICA
Izidor Jamnik

V Koroškem filatelističnem društvu se vseskozi trudimo dvigovati in nadgrajevati 
raven znanja pri zbiranju filatelističnega materiala kot tudi v vseh ostalih vejah, s 
katerimi našo dejavnost lahko povezujemo. Med drugim smo letos pripravili že 
četrto meddruštveno razstavo maksimum kart in razglednic z mednarodno 
udeležbo. Davnega leta 2010 smo zaorali ledino v to ozko usmerjeno razstavo in 
tako je sedaj pred nami četrta razstava, ki je tudi največja po obsegu.
V društvu vedno pravimo, da je razstavljanje nadgradnja zbiranja. Potrebnega je 
bilo veliko znanja, raziskovanja, iznajdljivosti ..., a smo kljub epidemiološkim 
težavam tudi skozi jesenski in zimski čas naredili korak naprej.
V okviru društva letos (prvič) izvajamo študijski krožek Razglednica ni le 
razglednica, v katerem sodelujemo z Ljudsko univerzo Ravne na Koroškem 
(LURA) in mentorico – dr. Anjo Benko. S pomočjo temeljnih načel, ki so 
predpisana za študijske krožke (to so: enakost, demokracija, izkušnje, 
sodelovanje, načrtovanje in aktivno sodelovanje, sprememba na osebni in 
skupnostni ravni ter na koncu akcija/akcije), delamo našo društveno dejavnost 
prepoznavnejšo, se med seboj še bolj povezujemo, delimo védenja ter filatelijo 
predstavljamo širšemu občinstvu na Koroškem, širom Slovenije in po svetu. Poleg 
internih izobraževanj in izmenjave znanj smo pridobili še nove člane, ki so tudi 
razstavljavci. Doseganje zastavljenih ciljev v okviru študijskega krožka (eden od 
njih je razstava Maksi Ravne 2022) nas motivira za nadaljnje raziskovanje.

Študijske krožke sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije in Občina Ravne na Koroškem, koordinira pa jih Andragoški 
center Slovenije.



 

1. Ime in cilji, pripravljavec razstave

Specializirana meddruštvena razstava MAKSI RAVNE 2022 z mednarodno 
udeležbo ima namen omogočiti članom Filatelistične zveze razstaviti čim večje 
število kakovostnih razstavnih zbirk s področij maksimum kart in razglednic, jih 
ustrezno oceniti in s pridobljenimi uvrstitvami omogočiti njihovo razstavljanje na 
razstavah višjega ranga doma in v tujini. Razstava je namenjena tudi spodbujanju 
zanimanja za zbiranje, proučevanje in razstavljanje filatelističnih zbirk in 
zanimanju za to dejavnost v širši družbeni skupnosti, posebej še maksimum kart.
Razstavo pripravlja Koroško filatelistično društvo s pokroviteljstvom Občine 
Ravne na Koroškem, Filatelistične zveze Slovenije (FZS) in Pošte Slovenije.

2.  Kraj in čas razstave

Razstava bo postavljena v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 
Sušnika na Ravnah na Koroškem in bo na ogled od 1. do 15. marca 2022.

3.  Razstavna načela

Razstava je tekmovalna in je III. razreda. Eksponati morajo biti pripravljeni 
skladno s trenutno veljavnimi pravili FIP in FZS za maksimafilijo, Smernicami za 
ocenjevanje eksponatov razglednic in motivnih kart, Pravilnikom o filatelističnih 
razstavah FZS ter Pravilnikom specializirane meddruštvene razstave MAKSI 
RAVNE 2022.

4.  Razstavni razredi

A  Netekmovalni razredi
          A 1 Častni zbor
          A 2 Ostale razstavne zbirke

PRAVILNIK SPECIALIZIRANE MEDDRUŠTVENE RAZSTAVE 
MAKSI RAVNE 2022
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Za vse zbirke v tem razredu velja, da se lahko uvrstijo na razstavo le na podlagi 
posebnega povabila pripravljalnega odbora.

B Tekmovalni razredi
Na specializirani razstavi MAKSI RAVNE 2022 bodo razstavljeni eksponati v 
tekmovalnih razredih:
       B1 Maksimafilija
       B2 Kartofilija
       B3 Odprta filatelija

Eksponati v vseh tekmovalnih razredih so lahko predstavljeni v eni vitrini.
Razstavne zbirke morajo biti prijavljene v ustrezen razstavni razred.
Pripravljalni odbor si pridržuje pravico razporeditve prijavljenih zbirk v ustrezne 
razrede in pravico zavrnitve dela zbirke ali zbirke v celoti brez posebnega 
pojasnila.
V tekmovalnem razredu B3 pripravljalni odbor sprejema samo eksponate, v 
katerih vsaj polovico gradiva predstavljajo maksimum karte, ali razglednice.

5. Razstavni pogoji

Na razstavi lahko sodelujejo razstavljavci iz društev, ki so člani FZS, in vabljeni 
razstavljavci drugih nacionalnih zvez po odločitvi organizatorja. Na razstavi lahko 
sodelujejo razstavljavci z zbirkami, ki so na predhodnih razstavah že dosegle 
različna priznanja in z razstavnimi zbirkami, ki še niso bile razstavljene.

6. Prijava, sprejem in pristojbina

Prijava na razstavo je možna direktno na naslov pripravljalnega odbora, 
elektronski naslov info@kfd.si ali preko društvenega komisarja, ki ga za to 
razstavo imenuje posamezno društvo. Prijava mora prispeti na naslov 
pripravljalnega odbora ali komisarja razstave najpozneje do 31. januarja 2022. O 
sprejetju eksponatov bo prijavljene kandidate pripravljalni odbor obvestil preko 
društvenih komisarjev ali direktno najpozneje do 7. februarja 2022. Vse 
tekmovalne razstavne zbirke so proste plačila za razstavne vitrine.

7. Predstavitev eksponatov

Na razstavi bodo v uporabi vitrine, ki lahko sprejmejo 16 razstavnih listov 
standardnega razstavnega formata (27 x 30 cm) ali formata A4 (21 x 30 cm). Listi 
so nameščeni v štirih vrstah po štirje. Dopustno je uporabiti tudi liste formata A3 
(42 x 30 cm) v ležečem položaju. Listi morajo biti svetle barve in iz dovolj čvrstega 
papirja ali kartona (najmanj 160 g/m2). Vsak razstavni list mora biti na hrbtni 
strani oštevilčen in v ustrezno velikem prosojnem zaščitnem ovitku. Na hrbtni

9Bilten Maksi Ravne 2022



strani naslovnega ali prvega razstavnega lista mora biti zapisano ime in priimek ter 
naslov razstavljavca. Razstavne zbirke v razredu Maksimafilija in Kartofilija lahko 
obsegajo najmanj tri (3) in največ pet (5) razstavnih vitrin. V dogovoru s 
prirediteljem je dopustno razstaviti tudi zbirke, ki so predvidene za namestitev v 12 
listne vitrine, tako da pri 36, 60 ali 72 listih zadnja vitrina ni polna. Izjema so 
enovitrinski eksponati, ki morajo obsegati 16 listov.

8. Pravice in obveznosti razstavljavcev

Vsak razstavljavec je dolžan prijavljeno in na razstavo sprejeto razstavno zbirko 
pravočasno dostaviti pripravljalnemu odboru ali komisarju razstave. Vsak 
razstavljavec dobi primerek vseh izdaj povezanih z razstavo in sodniško poročilo.

9. Ocenjevanje

Sodniška žirija, ki jo bodo sestavljali sodniki akreditirani pri FZS, bo ocenjevala 
razstavne zbirke v skladu z določili Pravilnika o filatelističnih razstavah FZS in 
pravilniki oziroma smernicami omenjenimi v 3. členu.
Sodniška žirija lahko podeli naslednja priznanja:
diplomo veljavnosti zlate medalje za doseženih 75 in več točk,
diplomo veljavnosti pozlačene medalje za doseženih 65 do 74 točk,
diplomo veljavnosti srebrne medalje za doseženih 55 do 64 točk,
diplomo veljavnosti posrebrene medalje za doseženih 50 do 54 točk,
diplomo veljavnosti bronaste medalje za doseženih 40 do 49 točk,
diplomo za sodelovanje za doseženih manj kot 40 točk.

10. Rokovanje z razstavnimi zbirkami

Vse razstavne zbirke, ki bodo prispele po pošti, morajo prispeti na naslov 
pripravljalnega odbora ali komisarja razstave najpozneje do 25. februarja 2022. V 
primeru, da jih dostavi društveni komisar ali razstavljavec osebno, morajo biti na 
kraju prireditve najkasneje 1. marca 2022 ob 10. uri.
Razstavne zbirke iz tujine lahko razstavljavec pošlje v elektronski obliki (pdf 
formatu) na elektronski naslov društva info@kfd.si do 15. februarja 2022. 
Pripravljalni odbor in upravljavec razstavišča bo zagotovil vse razumne ukrepe za 
varovanje in zavarovanje razstavnih zbirk. Razstavne zbirke se bodo vstavljale in 
odstranjevale iz vitrin pod nadzorom pripravljalnega odbora in ustreznega 
društvenega komisarja ali razstavljavca. Razstavne zbirke bodo za osebni prevzem 
na voljo društvenim komisarjem in/ali razstavljavcem največ dve uri po uradnem 
zaključku razstave 15. marca 2022.
Vse zbirke, ki jih ne bodo prevzeli razstavljavci osebo, bo pripravljalni odbor vrnil 
po pošti. Vse stroške vračanja razstavnih zbirk po pošti nosi pripravljalni odbor. 
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Pri vračilu zbirke bodo dodani zapisniki ocenjevalne komisije, diploma, bilten 
razstave in sklop izdanega filatelističnega materiala.

11. Dodatna določila

Koroško filatelistično društvo bo razstavo MAKSI 2022 izpeljalo v objavljenem 
terminu v vsakem primeru, ne glede na trenutne ukrepe za obvladovanje širjenja 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pri kulturnih dogodkih in ob 
upoštevanju pogojev vladnih odlokov, ki bodo veljali v terminu razstave. V kolikor 
bo v času razstave javnost izključena, bomo spremenili le lokacijo razstave, ki bo 
prestavljena na svetovni splet. Pripravljalni odbor si pridržuje pravico morebitnih 
potrebnih sprememb in dopolnil teh razstavnih pravil. Odločitve pripravljalnega 
odbora skupaj s svetovalcem FZS in sodniške žirije so dokončne.

12.Naslovi

Pripravljalni odbor:
Koroško filatelistično društvo
Prežihova ulica 7
2390 Ravne na Koroškem
info@kfd.si

Svetovalec FZS:
Veni Ferant
Florjana Pohlina 2
3310 Žalec
veni.ferant@gmail.com                                 Ravne na Koroškem, december 2021

Komisar razstave:
Izidor Jamnik
Brdinje 27b
2390 Ravne na Koroškem
izidor.jamnik@gmail.com
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SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV  MAKSI RAVNE 2022

Razstavni razred Maksimafilija – B1

Št.  Razstavljavec   Naslov zbirke

1.  László Miklós  Navigare necesse est - Sailing is Necessary
2.  Zdravko Podhraški Ogrožene prostoživeče živali sveta - AZIJA
3.  Kristjan Maver  Šport
4.  Andrija Halužan Prelepi živalski svet
5.  Rosario D'Agata Maestri e poeti in Europa ovvero ragione
                                                   e fantasia
6.  Barducci Celeste Personnages célèbres d'Europe                       
7.  Andrea Spadola Lo sport nella Maximafilia                                                 
8.  Adriano Fassone Napoleone E la sua epoca                                                    
9.  Adriano Fassone I grandi della musica
10.  Italo Greppi  I grandi Maestri della Pittura Spagnola 
11.  Italo Greppi  I grandi della Musica
12.  Gian CarloTorcelli I templari e le crociate
13.  Enrico D'Agata Arti e mestieri
14.  Rosario D'Agata I Papi fra teologia e storia
15.  Stanko  Zafirov  Steam locomotives on the Balkan
16.   Franček Romih  Pozdrav iz slovenske Istre
17.  Franček Romih  Flora Carniolica
18. Doncho Georgiev Ohrid city of Unesco
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Razstavni razred Kartofilija – B2

Št.  Razstavljavec   Naslov zbirke

19.  Izidor Jamnik  Po Slovenski planinski poti
20.  Franc Verovnik  Feniksi na zahodnem Pohorju
21.  Franc Verovnik  Zima zima bela
22.  Matjaž Metaj  S pticami si delijo nebo 
23.  Natalija  Žitnik Metaj Darovi gozda na krožniku
24.  Veni Ferant  Ustvarjalci razglednic Mont Saint - Michela
25.  Kristjan Maver  Anton Jerkič - fotograf in založnik razglednic
26.  Vladimir Brezovnik Hugo Wolf
27.  Janez Osetič  Ddr. Alojz Kuhar
28.  Srečko Naglič  Koroška planinska pot
29.  Miha Brezovnik Peca z okolico na starih razglednicah
30.  Vekoslav Krahulec Vojaško novačenje nabornika Janeza
31. Ines Ropoša  Merry Christmas and Happy New Year on 
                                                    Embossed Picture Postcards

Razstavni razred Odprta filatelija – B3

Št.  Razstavljavec   Naslov zbirke

32.  Matjaž Šalej  Pikin festival na maksimum kartah in v filateliji
33.  Mitja Pelicon  Slovensko morje

Netekmovalni razred Častni zbor – A1

Št.  Razstavljavec   Naslov zbirke

34.  Bojan Bračič  Mariborski lepotec
35.  Boštjan Petauer  Slovenija
36.  Jože Keber  Spominske maksimum karte KFD
37.        Jože Keber                     Razstava MAKSI RAVNE 

KFD

  RAVNE NA  KOROŠKEM   



Na naslednjih straneh so prikazani priložnostni poštni žigi, dnevni žig in žigi prvega dne 
ter spremljajoče filatelistične izdaje s področja Koroške za obdobje od 2018 do 2022. Do 
leta 2018 je bilo to področje opisano že v edicijah KFD in sicer: Zborniku iz leta 1998, 
Katalogu razstave MAKSI RAVNE 2010, Katalogu razstave MAKSI RAVNE 2014, 
Biltenu razstave MAKSI RAVNE 2018 in v  filatelističnem zborniku XV/2006, ki ga je 
izdalo Filatelistično društvo Ljubljana. Vse edicije so člani KFD prejeli. S pregledom 
pestrega filatelističnega dogajanja opisanega v tem biltenu si lahko dopolnite zbirko 
priložnostnih poštnih žigov, saj na področju Koroške delujejo tri filatelistična društva, ki 
mnogokrat pritegnejo razne organizatorje prireditev in lokalne skupnosti k sodelovanju 
in skupni promociji filatelije.

POŠTNI ŽIGI NA PODROČJU KOROŠKE V LETIH OD 2018 
DO 2022
Jože Keber
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Zanimivo področje, ki ga želim predstaviti, je sodelovanje KFD z organizatorji 
prireditev, ki imajo prav tako posluh za filatelijo in svoje dejavnosti nadgradijo in 
promovirajo tudi s spremljajočimi filatelističnimi izdajami, tako priložnostnimi 
ovitki, priložnostnimi poštnimi žigi in osebnimi poštnimi znamkami. Ker člani 
našega društva posedujejo razstavne eksponate s tematikami, 
ki so blizu tem organizatorjem, radi razstavljamo tudi širše na 
promocijskih filatelističnih razstavah. Tudi privatni izdajatelji 
ob različnih priložnostnih poštnih žigih založijo svoje 
spominske kartice ali ovitke, KFD pa je predlagatelj za izdajo 
priložnostnih kartic ob izidu novih priložnostnih znamk Pošte 
Slovenije. Vse opisano je predstavljeno ob priložnostnih 
poštnih žigih in žigih prvega dne.

Jože Keber
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Novi časi nam niso vzeli poguma. Spominskih izdaj se je v zadnjih dveh covid letih 

nabralo veliko. Ponovno odpiramo na Ravnah filatelistično razstavo Maksi Ravne. 

Za naslednike, ki bodo čez leta raziskovali današnje dogodke, vodstvo društva zdaj 

vestno zapisuje pomembne podatke. Tukaj bo, s pogledom nazaj, zapisano nekaj o 

zgodovini filatelije na Korošem.

Današnje omejitve in nove navade spominjajo na čase, ko na Koroškem še ni bilo 

organizirane filatelije. Filatelistična društva v času po prvi  svetovni vojni so bila le 

v večjih mestih. Pri nas v Ljubljani in Mariboru, pozneje v Celju. Že v času 

kraljevine so poskušali ustanoviti zvezo, ki bi poskrbela za boljšo organiziranost in 

izobraževanje zbiralcev, pa ni uspelo. Zakaj, o tem je v brošuri 70 let 

Filatelističnega društva Maribor pisal mag. Bojan Bračič. 

Dobro desetletje 1924 – 1934  je v Kranju izhajala revija Kolektor (1) v založbi 

Albina Pogačnika.  V posebnih prilogah so bili objavljeni seznami zbiralcev. V teh 

seznamih najdemo tudi imena koroških filatelistov iz tistega časa. Nekaj sem jih 

poiskal. Morda najdete kakšno znanstvo, takrat je bilo še povsem sveže obdobje 

verigarjev in v zbirkah obilo zanimivega materiala. V reviji je večkrat objavljena 

tudi reklama nadučitelja Josipa Šerbca (2). Služboval je v Slovenj Gradcu in tudi 

na Muti. Ob pozornem branju omenjene revije lahko ugotavljamo, da je bil prav 

gospod Šerbec gonilna sila pri včlanjevanju 

zbiralcev v krožek »Kolektor«. Za vsakega 

pridobljenega novega naročnika je član 

dobil popust pri naročnini in  možnost 

objave svoje reklame. 

Kolektorjeva priloga je bil tudi seznam 

zbiralcev, ki so si želeli dopisovati. Dodane 

črkovne oznake so sporočale kaj zbira. 

Poudariti velja to, da so se v seznamih 

pojavljali naslovi s celega sveta. Žal vseh 

priloženih seznamov pri Kolektorju v 

arhivu nimamo, našel pa sem kar nekaj članov s Koroške. Redni naročniki so v 

seznamih objavljeni večkrat, drugi so zapisani le enkrat. Objavljeni pa so vedno z 

isto zaporedno številko vpisa.

IZ NAŠEGA  ARHIVA

Koroški zbiralci v nepopolnem seznamu sledijo takole:

   6 – Slovenj Gradec - Josip Šerbec

10 – Dravograd – Kaiser  Gvidon – trgovec

38 – Slovenj Gradec – Gabron Karol - davčni upravitelj

Marjan Merkač
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  44 – Guštanj – Dr. Erath Boštjan – okr. zdravnik

  49 – Dravograd – Schuster Anton – podpreglednik fin. kontrolor

108 – Guštanj – Kermek Jožko – poštar

156 – Prevalje – Ivo Oswald – bančni uradnik

191 – Meža – Gorjak Joško – orožnik
201 – Slovenj Gradec – Filatelistični krožek »Sloga«

203 – Slovenj Gradec – Eiletz Franz – nadpoštar

204 – Slovenj Gradec – Ferjan Milan – uradnik

292 – Guštanj – Pleiner Jula - Forstverwaltersgatin

208 – Slovenj Gradec – Ferjan Milan – poštni uradnik

307 – Slovenj Gradec – Uranc Ernest – učitelj

308 – Slovenj Gradec – Živko Vinko – strokovni učitelj

320 – Dravograd – Gnamuš Hans – jr.

321 – Slovenj Gradec – Ivanec Vida – učiteljica

345 – Marenberg – Mikuletič Hana

348 – Slovenj Gradec – Šenica Zmagoslav – vodja tovarne meril

365 – Prevalje – Erat Vladko – učitelj 

1087 – Prevalje – Ferjan Rado – dijak

1423 – Prevalje – Osvald Ivan – direktor Trg. Banke

V 3. številki Kolektorja iz leta 1925 je objavljena novička o  ustanovljenem 

filatelističnem krožku »Sloga« v Slovenj Gradcu. Sestajali so se v čitalniški sobi 

gostilne Karničnik. Tam je objavljeno še več slovenskih krajev, kjer so se na 

krožkih sestajali filatelisti. Morda bi ob boljših gospodarskih razmerah in uspešni 

ustanovitvi Zveze filatelistov iz tega nastala tudi nova filatelistična društva. 

Zgodba nima uspešnega zaključka. V zadnjih letnikih Kolektorja se zbiralci iz 

Slovenj Gradca ne pojavljajo več. Morda je vzrok tudi v tem, da se je Josip Šerbec z 

družino v začetku tridesetih let preselil v Ljubljano.

Kaj so zbiralcem prinašala naslednja leta, dokumentov še nismo našli. Ohranjeni 

odtisi priložnostnih žigov iz let 1945 in 1946 napeljujejo na misel, da so filatelisti v 

Guštanju ostali ves čas aktivni. 

Tiskanih priložnostnih izdaj ni, 

izdelane pa so bile atraktivne 

nalepke za počastitev koroških 

festivalov. 

Nalepke so lepili na pisma in 

dopisnice. O tem smo več zapisali 

že v naših starejših tiskih.
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Za ustanovitev novih pravih filatelističnih društev je bilo v Sloveniji potrebno 

počakati do leta 1949. Zanimiva je zgodba okoli ustanavljanja Koroškega društva 

filatelistov. Novih znamk se takrat ni dalo dobiti dovolj. Zagotovljene so bile le za 

organizirane zbiralce v filatelističnih društvih. To je bil vzrok, da so se odločili 

takoj ustanovi svojo filatelistično društvo. Prvi  ustanovni sestanek je dokumen-

tiran že 6. marca 1949. Želeli so se registrirati pri Okrajnem ljudskem odboru. Ni 

uspelo, saj vsak sposoben »birokrat« vedno najde razlog, da se kaj ne da narediti.

Dne 24.6.1949 so dobili odgovor: »Obveščamo vas, da je že ustanovljeno 

Slovensko filatelistično društvo v Ljubljani in nam takoj dostavite potrdilo, da je 

vaše društvo vključeno v omenjeno zvezo, da vam nato lahko izstavimo rešitev o 

odobritvi delovanja.«

Med dokumenti v društvenem arhivu je shranjen dopis mariborskega društva. Iz 

drugih ohranjenih dokumentov se vidi, da so iskali napotke tudi pri 

Filatelističnemu društvu v Mariboru.

V našem arhivu imamo shranjeno tudi prvo okrožnico Filatelistične zveze 

Slovenije z dne 6. avgusta 1949. V njej novo nastajajočim društvom naročajo, da 

skličejo izredne občne zbore. Sprejeti morajo nova pravila in do 20. avgusta 

sporočiti spiske članstva. Zanimivi so napotki, kaj zapisati v seznamih članov. 

Zahtevali so: »Ime, priimek, kraj stanovanja in št., rojstne podatke, poklic in kaj 

zbira.« Poleg drugih strogih zahtev so naročili tudi, da morajo ukrepati proti 

»gotovim« osebam, ki so se v društvo vključile iz špekulativnih namenov.   
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Dopis sta podpisala - predsednik Kobal Ferdo, tajnik Koman Vinko.

Za drugi poskus ustanovitve in registracije  društva so bili Korošci že bolje 

pripravljeni. Ponovni ustanovni občni zbor so sklicali v gostilni Cvitanič že 9. 

avgusta. Zahtevane podatke so 15. avgusta posredovali na Zvezo. Poravnali so tudi 

pristopnino (50 din) in članarino (120 din).

Vpisani so bili kot podružnica številka 4 z imenom »Koroško društvo filatelistov.« 

Pričela se je doba sodelovanja pod okriljem Filatelistične zveze Slovenije.

Viri:

1. Alojz Tomc – Albin Pogačnik in Kolektor – Nova filatelija 4/2001.

2. Josip Šerbec nadučitelj, žena Josipina Prenner. Josipina je bila sestra Ljube Prenner. Imela sta dva sinova 

Vojmira (Voja) in Smiljana. Vnukinja Josipa Šerbca, edinka sina Vojmira, je bila Barbara  Šerbec Šerbi pevka 

popularne glasbene skupine Agropop.

3. Arhiv Koroškega filatelističnega društva.
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ENTENTE FLORALE EUROPE 2018
KFD 176/2018, 23. JUNIJ 2018

120. OBLETNICA ROJSTVA HUMANISTA
DR. FRANCA SUŠNIKA
KFD 185/2018, 14. NOVEMBER 2018

90. LETNICA ROJSTVA PISATELJA
LEOPOLDA SUHODOLČANA
KFD 179/2018, 10. AVGUST 2018

SPOMINSKE IN MAKSIMUM KARTE,
izdane s strani ali v sodelovanju s Koroškim filatelističnim 

društvom (KFD) med 16. 3. 2018 in 28. 2. 2022.

Borut Bončina

V času med 3. in. 4. kvadrienalno razstavo MAKSI RAVNE je v sodelovanju s 
KFD izšlo štiriindvajset izdelkov, od katerih je triindvajset maksimum kart in ena 
spominska kartica. Zaradi koronavirusnih ukrepov je bil ustavljen tisk ene MK. 
Osem MK je bilo izdanih kot dodatek k priložnostnim poštnim sklopom Pošte 
Slovenije, od tega dve v so-izdaji s Filatelističnim in numizmatskim klubom Celje. 
Vse SK in MK, razen ene, je oblikoval Borut Bončina.

9
0

. L
ET

N
IC

A
 R

O
JS

TV
A

 IN
 2

0
. O

B
LE

TN
IC

A
SM

R
TI

 S
LI

K
A

R
JA

 J
O

ŽE
TA

 T
IS

N
IK

A
R

JA
 

K
FD

 1
8

3
/2

0
1

8
, 3

0
. O

K
TO

B
ER

 2
0

1
8

 

23Bilten Maksi Ravne 2022



70 LET KOROŠKE OSREDNJE KNJIŽNICE
DR. FRANCA SUŠNIKA
KFD 193/2019, 8. MAREC 2019

130-LETNICA ROJSTVA ALME M. KARLIN
KFD 189/2019, 25. JANUAR 2019
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OTVORITEV VEČNAMENSKE DVORANE V 
KOTLJAH
ZASEBNA IZDAJA, 12. APRIL 2019.

MEDNARODNI DAN JAZZA 2019
KFD 199/2019,  30.  APRIL 2019 

1
5

0
-L

ET
N

IC
A

 R
O

JS
TV

A
 M

A
H

AT
M

E 
G

A
N

D
H

IJ
A

K
FD

  2
0

5
/2

0
1

9
, 2

. O
K

TO
B

ER
 2

0
1

9

24 Bilten Maksi Ravne 2022



30. OBLETNICA PODELITVE NASLOVA 
»GLASNIK MIRU/PEACE MESSENGER 
CITY«  MESTU SLOVENJ GRADEC
KFD 207/2019, 24 OKTOBER 2019 1
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400 LET JEKLARSTVA V MEŽIŠKI 
DOLINI
KFD 215/2020, 13. JULIJ 2020
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200 LET PREMOGOVNIKA LEŠE
KFD 221/2020, 25. SEPTEMBER 2020

100. OBLETNICA ROJSTVA SLIKARJA 
KARLA PEČKA
KFD 223/2020, 29. SEPTEMBER 
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70 LET ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH 
NARODOV
KFD 226/2020, 24. OKTOBER 2020

BLAŽ KOCEN, 200 LET ROJSTVA 
KFD 229/2021, 29. JANUAR 2021

60 LET BRALNE ZNAČKE 
KFD 234/2021, 21 MAJ 2021

KOROŠKA KOŠTA 
KFD 236/2021, 28. MAJ 2021

70 LET KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA 
MUZEJA
KFD 239/2021, 1. JULIJ 2021

KOROŠKI ŽIGEC 
KFD 240/2021, 24. SEPTEMBER 2021
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KMEČKE HIŠE NA SLOVENSKEM
KFD 244/2021, 12. NOVEMBER 2021
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OBLIKOVANJE IN PROPAGANDO d.o.o.
Dobja vas 121 - 2390 Ravne na Koroškem
Tel.: +386 (0)2 821 54 74; E-mail: mkstudioravne@gmail.com
Gsm: 031 365 803

Bilten Maksi Ravne 2022

Koronavirus je v zadnjih dveh letih močno vplival na izdajo filatelističnih sklopov, 
še zlasti maksimum in/ali spominskih kart, ki jih je pri prenekaterem dogodku 
»uspešno« zamenjala ilustrirana dopisnica, ki je bila hkrati vabilo in filatelističen 
izdelek. Prireditelji obeleževanja spominskih in zgodovinskih dogodkov so v času 
»nedruženja« v dotiskih dopisnic našli kompromis med informiranjem ljudi o 
dogodkih in pogojih udeležbe na le-teh ter izdajo filatelističnih izdelkov in 
obeleževanjem tako domoznanstva kot drugih dogodkov. Vsekakor dobrodošlo 
»mašilo«, ki pa nikakor ne nadomesti celovitosti, sporočilnosti in likovne govorice 
maksimum in spominskih kart. Pomembno je, da začasne ukrepe preprosto ne 
pretvorimo ali sprejmemo kot nekaj stalnega in samoumevnega in da stalno 
stremimo s skupnemu in k zapisovanju spominov in razširjanju spominov. In kaj je 
lepšega, kot lastnoročno poslano sporočilo, ki ga pošljemo z lepo razglednico ali 
maksimum karto ali spominsko karto in ozaljšamo še z lepo poštno znamko?



POŠTNI ŽIGI POŠTE PREVALJE

V katalogu Maksi Ravne 2014 in Biltenu Maksi Ravne 2018 sem predstavil žige pošte 
Črna na Koroškem in Ravne na Koroškem. V tem biltenu pa predstavljam  
raznolikosti poštnih žigov pošte Prevalje, od ustanovitve leta 1871 pa do danes. Tudi 
tu so imele gospodarske in politične spremembe velik vpliv na obliko in vsebino 
posameznega žiga v določenih obdobjih.

C. 1. Avstro-Ogrska monarhija 1863 - 1886

C.1.1. Praevali

C.1.2. Prevali

Pošta je bila ustanovljena 1. julija 1863.
Prvi žig  „PRAEVALI“ je enokrožen, premera 23 mm, C.1.1.
ime kraja je ob zgornji krožnici, datum je na sredini v obliki 
ulomka (zgoraj datum / spodaj mesec).
V uporabi nekje  do 1884 leta.

Sprememba žiga v velikosti in po odredbi 22. julija 1867. Ime 
kraja je zapisan „PREVALI“.
Žig  je majhnokrožni „naprstniški“, premera 21 mm, C.1.2.
ime kraja je na zgornjem delu, datum je na sredini v treh 
vrstah, dan nad črto, pod njo mesec in na dnu leto. V uporabi 
predvidoma do leta 1886.

C.1.1.

C.1.2.

(1) leto 1872

(7) leto 1873

(3) leto 1863
je žig prvega dne pošte na
Prevaljah.

Peter Močnik
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C.1.3. Prävali

Sprememba žiga v velikosti premera  na 24 mm in spremembo 
zapisa kraja „PRÄVALI“.
Žig C.1.3. je enokrožen premera 24 mm, ime kraja je na 
zgornjem delu, datum je na sredini v treh vrstah, dan nad črto, 
pod njo mesec in na dnu leto. V uporabi predvidoma do leta 1902.

C.1.3.

(1) leto 1892(1) leto 1894(1) leto 1901

C. 1. Avstro-Ogrska monarhija 1886 - 1912

C.1.4. Prävali

C.1.5. Prävali

Pošta je leta 1897 izdala rešetkasti osemkotni žig dimenzije 
34×23 mm, ki vsebuje 15 vodoravnih polj in napis 
„PRÄVALI“ z datumsko vrstico DD.MM.LL. v belem polju.
Žig  je v uporabi do leta 1906.C.1.4.

Pošta je leta 1905 izdala 28 mm enokrožni žig  z dvema C.1.5.
segmentoma in velikim mostom širine 8,5 mm. Napis kraja je 
v zgornjem delu, v sredini mosta je datumska vrstica, spodaj 
dve osemkraki zvezdici, v sredini oznaka poštnega okenca 
črka „a“. V uporabi je do 7.11.1918.

C.1.4.

C.1.5.

(9) leto 1898

(1) leto 1905

C. 1. Avstro-Ogrska monarhija 1912 - 1918
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Pošta je leta 1905 izdala 28 mm enokrožni žig  z dvema C.1.6.
segmentoma in velikim mostom širine 8,5 mm. Napis kraja je v 
zgornjem delu, v sredini mosta je datumska vrstica z uro 
odpreme, spodaj dve osemkraki zvezdici, v sredini oznaka 
poštnega okenca črka „b“. V uporabi je do 7.11.1918.

C.1.6.

(1) leto 1905(9) leto 1917

C. 1. Avstro-Ogrska monarhija 1912 - 1918

C.1.6. Prävali

C.1.7. Prävali

C.1.8. Prävali - St. Daniel - Št. Danijel

Št. Danijel - pomožna pošta

C.1.7.

C.1.8.

Pošta je leta 1905 izdala 28 mm enokrožni žig  z dvema C.1.7.
segmentoma in velikim mostom širine 8,5 mm. Napis kraja je 
v zgornjem delu, v sredini mosta je datumska vrstica, spodaj 
dve  mali šestokraki zvezdici, v sredini oznaka poštnega 
okenca črka „c“. V uporabi je do 7.11.1918.

Pravokotni dvovrstični žig .  je velikosti 64×14 mm, C.1.8
vijolčne barve z dvojezičnim napisom naziva pomožne in 
obračunske poše.
Na zgornji polovici je nemško ime, v sredini črta, levo in desno 
osemkraki polni zvezdici, na spodnji polovici slovensko ime 
pošte. V uporabi od leta 1905 do konec leta 1918.

(9) leto 1919

(7) leto 1918
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C. 2. Država SHS in Kraljestvo SHS
(1. zasedba od 7.11.1918 do 10.1919)

C.2.1.5. Prävali

C.2.1.6. Prävali

C.2.1.7. Prävali

C.2.1.5.

C.2.1.6.

C.2.1.7.

I. zasedba s strani čet države SHS. Žig  je isti  Avstro-C.2.1.5.
Ogrski, enokrožni z dvema segmentoma in velikim mostom 
širine 8,5 mm. Napis kraja je v zgornjem delu, v sredini mosta 
je datumska vrstica, spodaj dve osemkraki zvezdici,v sredini 
oznaka poštnega okenca črka „a“. 

I. zasedba s strani čet države SHS. Žig  je isti  Avstro-C.2.1.6.
Ogrski, enokrožni z dvema segmentoma in velikim mostom 
širine 8,5 mm. Napis kraja je v zgornjem delu, v sredini mosta 
je datumska vrstica, spodaj dve osemkraki zvezdici,v sredini 
oznaka poštnega okenca črka „b“. 

I. zasedba s strani čet države SHS. Žig  je isti  Avstro-C.2.1.7.
Ogrski, enokrožni z dvema segmentoma in velikim mostom 
širine 8,5 mm. Napis kraja je v zgornjem delu, v sredini mosta 
je datumska vrstica, spodaj dve šestkraki zvezdici,v sredini 
oznaka poštnega okenca črka „c“. 

(9) leto 1919

(1) leto 1919

(1) leto 1919
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C. 3. Kraljevina SHS (2. zasedba 1919 - 1920)

C.3.1. Prevalje

C.3.2. Prevalje

C.3.3. Prevalje

C.3.1.

C.3.2

C.3.3.

II. zasedba  čet države SHS od 28. maja 1919 do 25. oktobra 
1920. Žig ki je v uporabi od oktobra 1919 in sicer: C.3.1.
enokrožni 28 mm, z mostom širine 8 mm, z dvema 
segmentoma, ime pošte v slovenskem jeziku „PRE-
VALJE“, datumsko vrstico v mostu, v spodnjem delu 
ornamentni zvezdici in oznako poštnega okenca „a“.

Tudi žig je enak opisu prejšnjih dveh, le oznaka C.3.3.
poštnega okenca je  „c“.

Enako tudi žig  ki je v uporabi od oktobra 1919 in C.3.2.
sicer: enokrožni 28 mm, z mostom širine 8 mm, z dvema 
segmentoma, ime pošte v slovenskem jeziku „PRE-
VALJE“, datumsko vrstico v mostu, v spodnjem delu 
ornamentni zvezdici in oznako poštnega okenca  „b“.

(1) leto 1920

(9) leto 1920

(1) leto 1920
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Št. Danijel - pomožna pošta

C. 3. Kraljevina SHS (2. zasedba 1919 - 1920 )

C. 5. Nemška zasedba  1941 - 1945

C.3.4.

C.4.4.

C.5.4.

Tudi na Št. Danijelu so po II. zasedbi s strani čet države SHS 
od 28. maja 1919 do 25. oktobra 1920 spremenili žig, tako, 
da so odstranili nemški napis na zgornji polovici obsto-
ječega. Žig  je enovrstični 64×8 mm, vijolične barve. C.3.4.
V uporabi od oktobra 1919.

Za čas okupacije deluje pošta v St. Danielu od 1943 do 1944 
in uporablja nemški žig . z napisom zgoraj z večjimi C.5.4
črkami St. Daniel, spodaj manjše čreke über Prävali 
(Kärnten). Je kvadratne oblike 48×19 mm v črni barvi.

C.3.4. Prevalje - Št. Danijel (pomožna pošta)

C.5.4. Prevalje - St. Daniel über Prävali (Kärnten)

C. 4.4. Prevalje - Št. Danijel nad Prevaljami

Za časa Kraljevine Jugoslavije je bil v Št. Danjelu v uporabi 
enokrožni žig  s  slovenskim imenom v latinici na  C.4.4.
zgornji polovici, v sredini datumska vrstica z uro odpreme, na 
spodnji polovici ime kraja v cirilici. Nad datumsko vrstico je 
oznaka št. „1", levo in desno sta ornamentni zvezdici.

C. 4. Kraljevina SHS in Kraljevina Jugoslavija 1920 - 1941
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C. 4. Kraljevina SHS in Kraljevina Jugoslavija 1920 - 1941

C.4.1., 4.2.  4.3. in Prevalje

C.4.1.

C.4.3.

Po letu 1920 dobi kraj Prevalje žig po standardih Kraljevine 
SHS. Dvokrožni žig in  z mostom z zunanjim C.4.1.   ,4.2. 4.3.
premerom 28 mm , notranjim 18 mm in širino mostu 10 mm v 
katerem je datumska vrstica. Na zgornjem delu je ime kraja 
PREVALJE v latinici, na spodnjem delu pa v cirilici 
ПРЕВАЉЕ, na levi strani oznaka poštnega okenca „a,b in c“. 
V uporabi do začetka nemške okupacije aprila1941.

(1) leto 1932(1) leto 1926 (1) leto 1926

C. 5. Nemška zasedba med 2. svtovno vojno 1941 - 1945

C.5.1.   , 5.2. 5.3. in Prävali

C.5.1.

C.5.2 C.5.3.

Ob priključitvi Prevalj k Južni Koroški za čas nemške 
okupacije, je  žig  dvokrožni z mostom, C.5.1., 5.2.  5.3. in
zunanji krog 28 mm in notranji 19 mm, širina mostu je 9,5 
mm, napis PRÄVALI v nemščini, zgoraj na sredini, 
datumska vrstica z uro odpreme v mostu, na dnu pa oznaka 
poštnega okenca „a, b in c“. Kasneje se pridruži še žig z 
dodatno oznako (12b) pred nazivom pošte.

(1) leto 1944(9) leto 1944

c
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C. 6. Jugoslavija 1945 - 1953

C.6.1. Prevalje

C.6.2. Prevalje

C.6.3. Prevalje

C.6.1.

C.6.2

C.6.3.

(1) leto 1953

(9) leto 1950

(9) leto 1948

Po kapitulaciji nacistične Nemčije maja 1945 je v novi DR 
Jugoslaviji izdan enokrožni žig  premera 30 mm s C.6.1.
slovenskim imenom pošte PREVALJE na zgornjem delu. V 
sredini je datumska vrstica z uro odpreme, nad njo pa 
številka poštnega  okenca "1".

Po kapitulaciji nacistične Nemčije maja 1945 je v novi DR 
Jugoslaviji izdan enokrožni žig  premera 30 mm s C.6.2.
slovenskim imenom pošte PREVALJE na zgornjem delu. V 
sredini je datumska vrstica z uro odpreme, nad njo pa 
številka poštnega okenca "2".

Po kapitulaciji nacistične Nemčije maja 1945 je v novi DR 
Jugoslaviji izdan enokrožni žig  premera 30 mm s C.6.3.
slovenskim imenom pošte PREVALJE na zgornjem delu. V 
sredini je datumska vrstica z uro odpreme, nad njo pa 
številka poštnega okenca "3".
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C. 6. Jugoslavija 1953 - 1962

C.6.4. Prevalje

C.6.5. Prevalje

C.6.6. Prevalje

C.6.4.

C.6.5

C.6.6.

(1) 5.5.55-15 / 1955

(1) leto 1956

(1) leto 1956

Z uvedbo generalnega ravnatelja PTT iz leta 1953, so vsi 
žigi v SFR Jugoslaviji tipizirani.  Žig  je enokrožni 30 C.6.4.
mm premera, na zgornjem delu  krajevno ime  PREVALJE 
v latinici, v sredini datumska vrstica, levo in desno mali 
petokraki zvezdici, na spodnjem delu ime kraja v cirilici, 
nad njim pa oznaka poštnega okenca“a“.

Enako žig je enokrožni 30 mm premera, na C.6.5.  ,
zgornjem delu  krajevno ime  PREVALJE v latinici, v 
sredini datumska vrstica z uro odpreme, levo in desno mali 
petokraki zvezdici, na spodnjem delu ime kraja v cirilici, 
nad njim pa oznaka poštnega okenca“b “.

Enako žig je enokrožni 30 mm premera, na C.6.6.  ,
zgornjem delu  krajevno ime  PREVALJE v latinici, v 
sredini datumska vrstica z uro odpreme, levo in desno mali 
petokraki zvezdici, na spodnjem delu ime kraja v cirilici, 
nad njim pa oznaka poštnega okenca“c “.
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C. 6. Jugoslavija 1962 - 1972

C.6.7. ., 6.8.  6.9in  Prevalje

C.6.7.

C.6.9. (1) leto 1969 (9) leto 1964 (9) leto 1964

V šesdesetih letih so postopoma zamenjali vse žige. Žigi 
C.6.7., 6.8.  6.9.in  so enokrožni 30 mm premera. Krajevno 
ime PREVALJE je zapisano zgoraj v latinici, spodaj v 
cirilici z razprto tipografijo, v sredini datumska vrstica z uro 
odpreme, levo in desno po ena mala petokraka zvezdica, 
oznaka poštnega okenca „a, b in c“ v spodnjem delu nad 
imenom kraja, ki jev cirilici.

C. 6. Jugoslavija 1972 - 1991

C.6.10., 611., 6.12.  6.13.in  Prevalje

C.6.10.

C.6.13. (1) leto 1973(1) leto 1987

(1) leto 1987

(1) leto 1996(1) leto 1983

Sklep o uvedbi poštne številke je bil sprejet 16.aprila 1970, 
z veljavnjostjo od 1. januarja 1971. Ker pa se je uvajal 
postopoma, je končni datum uporabe poštnih številk  
1.11.1972. Žigi in  so enokrožni C.6.10., 6.11., 6.12.  6.13.
premera 30 mm, ime kraja na vrhu, pod njim oznaka poštega 
okenca „a, b, c in d“, z datumsko vrstico in uro odpreme v 
sredini, na dnu pa poštna številka 62391.

C.6.12.

C.6.11
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arhitektborutbončinas.p.

C. 7. Slovenija 1992...

C.7.1., ,  in  Prevalje7.2.  7.3.  7.4.

C.7.1.

Šele leta 1996 je direkcija pošte Slovenije predlagala 
sistem številčenja pošt tako, da je črtala vodilno šestico, ki 
je predstavljala oznako Republiko Slovenijo v skupni 
Jugoslaviji. Od 1.3.1996 so v uporabi žigi brez vodilne 
šestice. Žig in  je ostal jugoslovanski C.7.1., 7.2., 7.3.  7.4.
enokrožni premera 30 mm z oznako poštnega okenca „a, b, 
c in d“, v sredini je datumska vrstica z uro odpreme, na dnu 
je izklesana vodilna številka 6, ostane le 2391, ni pa 
centralno poravnana.

(1) leto 2010(1) leto 2005

(1) leto 2008(1) leto 1996  - prvi dan
brez vodilne šestke.

C.7.2.

C.7.3. C.7.4.
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arhitektborutbončinas.p.

Opomba:
Originali žigov pod številko (1) so iz arhiva Petra Močnika, (3) interneta, (7) G. Sorniga in (9) Marjana Merkača.
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RAZSTAVO SO OMOGOČILI



Logotip MAKSI RAVNE je nastajal med leti 2012 in 2014. Prvoten znak je bil 
zarisan v obliki abstrahirane razglednice z izpostavljeno debelo štiristransko 
obrobo, v katere vogale je bil z notranje strani vstavljen po en lipov list, na spodnjo 
robnico pa je v navpični razpolovnici znaka vstavljen trivrstičen zapis prireditve. 
Ob tretji prireditvi leta 2018 smo znak delno spremenili tako, da je nosilen del 
znaka ostal le trivrstičen zapis, lipovi listi pa so postali podporni element, ki v 
posameznih izdelkih označuje številčni zapis prireditve – letos torej štirje listi. 
Barva posameznih zapisov logotipa ni fiksna, ampak se prilagaja pomenskim 
temam vsakokratne prireditve. Izbrane barve letošnjega sklopa so rjasto/oksidno 
rdeča, svetlo siva in kovinsko siva. Letošnjo osrednjo temo filatelističnega in 
spremljevalnega sklopa, večstoletno tradicijo železarstva in jeklarstva v Mežiški 
dolini, smo konceptno nastavili že na zadnji strani naslovnice Biltena št. 2 
3.MAKSI RAVNE 2018. V ilustraciji vabila/dopisnice (KFD 249/022) smo 
uporabili barvno predelan nekdanji znak Železarne Ravne, na zadnji strani pa 
celostranska rjaveča železna plošča. Na plaketi osebne poštne znamke št. 1 
(nominala A) je prikazan alkimističen znak za železo, podložen z latinskim 
zapisom Ferrum (železo); na plaketi osebne poštne znamke št. 2 (nominale B) 
zapis različnih fizikalnih lastnosti železa (Fe). Na plaketi osebne poštne znamke št. 
3 (nominale A) so napisi kemijskih elementov, ki v proizvodnji izboljšujejo litine 
železa oz. jekla, podloženi z izsekom iz fasade Koroške osrednje knjižnice dr. 
Franca Sušnika Ravne na Koroškem (KOKR). Na risni strani maksimum karte 
(KFD 251/2022) je grafika, ki prikazuje fužinarja ob opazovanju izlivanja žareče 
mase iz elektropeči; na pisni strani pa je predstavljen mikroskopski prikaz prereza 
jeklene litine. Na naslovnici Biltena št. 1 je prikazan kos železove rude. Letošnje 
obeleževanje 70-letnice podelitve mestnih pravic Ravnam na Koroškem smo na 
ilustraciji priložnostne pisemske ovojnice (KFD 250/2022) ovekovečili z izsekom 
iz franciscejskega katastra iz leta 1825, kjer so vidne stavbe železarne/jeklarne, 
gradu Ravne (sedanje Koroške osrednje knjižnice) ter starega dela tedanjega trga 
Guttenstein. Z ilustracijo priložnostne pisemske ovojnice (KFD 252/2022) in 
naslovnico Biltena št.2, z detajloma prostorske kiparske inštalacije (nakovalo in 
železna plošča z navarki) akademskega slikarja Štefana Marflaka pa ovekovečamo 
tako bližnjo 60 letnico formata Forma Viva (2024) kot tradicijo umetniških 
skulptur v grajenem okolju. V osredju priložnostnega žiga št. 1 (1. 3. 2022) je atom 
železa, v osredju priložnostnega žiga št. 2 (15. 3. 2022) pa vodno kladivo. Zadnja 
stran Biltena št. 2 s faksimila rokopisa dr. Sušnika in detajlom vstopne veže KOKR 
napoveduje 77-letnico (2026) osrednjega koroškega hrama učenosti, kot enega od 
motivov 5. prireditve MAKSI RAVNE 2026. 

O CELOSTNI PODOBI MAKSI RAVNE 2022
Borut Bončina
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MAKSI RAVNE 2022
KFD 249/2022, 1. MAREC 2022

MAKSI RAVNE 2022
KFD 250/2022, 1. MAREC 2022

MAKSI RAVNE 2022
KFD 252/2022, 15. MAREC 2022
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IZ BLIŽNJE ZGODOVINE DRUŠTVA 
Jože Keber

V intimnem prostoru STRIPOTEKE v KOK Ravne je dne 9.8.2019 potekala 
slovesna prireditev ob odprtju filatelistične razstave v čast praznovanja 70. letnice 
delovanja Koroškega filatelističnega društva, ki je bilo ustanovljeno na Ravnah, 
takratnem Guštanju, točno na dan, 9. avgusta v gostilni Cvitanič na trgu. Društvo je 
bilo četrta podružnica krovne organizacije Filatelistične zveze Slovenije, 
pridružili pa so se mu filatelisti iz cele Koroške. Koroškemu filatelističnemu 
društvu so v sedmih desetletjih predsedovali: dr. Boštjan Erat (1949–1956), 
Engelbert Gostenčnik (1957–1973), Miro Kostanjevec (1973–1978), Jože Samec 
(1978–1981), Drago Brodnik (1981–1984), Filip Merkač (1984–1987), Stanko 
Živec (1987–1989), Peter Močnik (1989–1991), Marijan Berčič (1991–1999) in 
od leta 1999 dalje Jože Keber.
V govoru na slovesnosti je aktualni predsednik društva, Jože Keber, nanizal 
pomembne trenutke v delovanju društva in izpostavi najbolj dejavne člane 
društva: Boruta Bončino, ki skrbi za oblikovanje filatelističnih celot in Izidorja 
Jamnika, ki skrbi za spletišče  in facebook društva.www.kfd.si  
Skozi vsa leta je bilo društvo vpeto v kulturno dogajanje v Mežiški dolini in širše, 
rezultat te vpetosti je bila pregledna razstava spominskih ovitkov, kartic, 
priložnostnih žigov, ki jih je društvo izdalo samo, ob pomoči lokalne skupnosti ali 
v sodelovanju z drugimi društvi in zavodi. Razstavo sta pripravila člana društva 
Jože Keber in Peter Močnik. 
Društvo danes domuje v društvenih prostorih nad Havano, kjer si prostor deli z 
ostalimi društvi v Občini Ravne. Rešitev ponuja odlične možnosti za različne 

sestanke in srečanja in je osnova 
za nadaljnje delo društva.
Podeljene so bile zahvale bivšim, 
v letu 2019 še živečim predsed-
nikom društva, ki so jih prejeli: 
Filip Merkač, Miro Kostanjevec, 
Drago Brodnik, Peter Močnik in 
Marijan Berčič. Izpostavljen je bil 
tudi član društva Marjan Merkač, 
ki je prejel zahvalo za življenjsko 
delo.

Jožica Pušnik, vodja Območne izpostave RAVNE JAVNEGA SKLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, je društvu podelila 
plakete za delo v društvu.
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