
R e g i s t e r  d r u š t v e n i h  i z d a j

Društvo: Filatelistično društvo DRAVA Muta-Vuzenica

Ime izdaje: Pošta Vuzenica - 150 let

Vrsta izdaje: Dotisk na dopisnico, priložnostni poštni žig

Številka izdaje: 31/2013Datum: 16. 11. 2013

Tisk: Dotisk dopisnice Scepter d.o.o.

Oblikovanje: Dotisk dopisnice in priložnostnega poštnega žiga Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije - graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Dopisnica 148X105, žig 33 mm

Količina: Naročenih dopisnic 300, žigosanih 180 

Opomba: PO detajl iz pisma, katerega lastnik je g. Brane Grobovšek, na žigu 
poštar s poštnim rogom (umetnostna stenska poslikava na eni iz avstijskih pošt)
in grb Občine Vuzenica.  

Motiv znamke Pošte Slovenije:

Motiv osebne znamke: Najgerjeva repnica na Bizeljskem 



R e g i s t e r  d r u š t v e n i h  i z d a j

Društvo: Filatelistično društvo DRAVA Muta-Vuzenica

Ime izdaje: 110 let Kmečke godbe Pernice

Vrsta izdaje: Priložnostni ovitek, osebna znamka, priložnostni poštni žig

Številka izdaje: 32/2013Datum: 21. 06. 2013

Tisk: Znamka Pošta Slovenije, ovitek Tiskarstvo in knigoveštvo Grešovnik d.o.o.

Oblikovanje: Ovitka, osebne znamke in priložnostnega poštnega žiga Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije - graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Ovitek 162X114, žig 33 mm, osebna znamka 42X35

Količina: Naročenih znamk 300, opremljenih ovitkov 180

Opomba: Ovitek skupinska fotografija članov godbe, v priložnostnem žigu je uporabljen 
njihov grb.  

Motiv znamke Pošte Slovenije:

Motiv osebne znamke: Cerkev sv. Simona in Jude Tadeja in župnišče na Pernicah



R e g i s t e r  d r u š t v e n i h  i z d a j

Društvo: Filatelistično društvo DRAVA Muta-Vuzenica

Ime izdaje: Devica Marija na kamnu - znamenitost kraja

Vrsta izdaje: Priložnostni ovitek, osebna znamka, priložnostni poštni žig

Številka izdaje: 33/2013Datum: 09. 08. 2013

Tisk: Znamka Pošta Slovenije, ovitek Scepter d.o.o..

Oblikovanje: Ovitka, osebne znamke in priložnostnega poštnega žiga Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije - graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Ovitek 162X114, žig 33 mm, osebna znamka 42X35

Količina: Naročenih znamk 360, opremljenih ovitkov 220

Opomba: Na ovitku risba cerkve (avtor Damir Vranaričić), v priložnostnem je 
upodobljen detalj trenutnega oltarja cerkve. Na osebni znamki Relijef Kristusovega
rojstva (okoli 1595-1510), ki je nekoč krasil osredni oltar cerkve.

Motiv znamke Pošte Slovenije:

Motiv osebne znamke: Reljef Kristusovega rojstva



R e g i s t e r  d r u š t v e n i h  i z d a j

Društvo: Filatelistično društvo DRAVA Muta-Vuzenica

Ime izdaje: 25 let Filatelističnega društva DRAVA Muta-Vuzenica

Vrsta izdaje: Priložnostni ovitek, osebna znamka, priložnostni poštni žig

Številka izdaje: 34/2013Datum: 19. 12. 2013

Tisk: Znamka Pošta Slovenije, ovitek Scepter d.o.o..

Oblikovanje: Ovitka, osebne znamke in priložnostnega poštnega žiga g. Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije - graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Ovitek 162X114, žig 32X31 mm, osebna znamka 42X35

Količina: Naročenih znamk 240, opremljenih ovitkov 180

Opomba: Motiv priložnostnega žiga in ovitka tradicionalno iz prejšne izdaje ob 20. obletnici
društva.

Motiv znamke Pošte Slovenije:

Motiv osebne znamke: Grba občin Muta in Vuzenica, logo našega društva in napis 25 let



R e g i s t e r  d r u š t v e n i h  i z d a j

Društvo: Filatelistično društvo DRAVA Muta-Vuzenica

Ime izdaje: 120 let telegrafa na Muti

Vrsta izdaje: Dotisk na dopisnico, priložnostni poštni žig

Številka izdaje: 35/2013Datum: 23. 12. 2013

Tisk: Dotisk dopisnice GRAFIKA -FOTO Preglav Tatjana Grubelnik s.p..

Oblikovanje: Dotisk dopisnice in priložnostnega poštnega žiga g. Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije - graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Dopisnica 148X105, žig premer 45

Količina: Naročenih dopisnic 260, žigosanih 180

Opomba: Motiv žiga Morse-Vail telegrafski ključ (1844-1845) in 120 let napisano v 
morsejevi abecedi, motiv dotiska Telegraf LM Ericsson iz leta 1900.

Motiv znamke Pošte Slovenije:

Motiv osebne znamke: Grba občin Muta in Vuzenica, logo našega društva in napis 25 let


