
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: Pihalni orkester Muta - 120 let

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

Številka izdaje: 41/2014Datum: 18. 04. 2015

Tisk: Ovitek Bl3k, Domen Pleterski s.p., osebna znamka Pošta Slovenije

Oblikovanje: Ovitek, osebna znamka in priložnostni poštni žig g. Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije-graverstvo Ljubljana  

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

Količina: Naročenih osebnih znamk 280, opremljenih ovitkov 140 

Opomba: Motiv  PPŽ - grb pihalnega orkestra Muta, foto za PO arhiv pihalnega orkestra 
Muta, primerjava nekoč in danes (ovitek in znamka)

Motiv znamke Pošte Slovenije: 

Motiv osebne znamke: Glsasbeni dom pihalnega orkestra Muta  



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: Znamenitosti kraja - Pistrov grad

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

Številka izdaje: 42/2014Datum: 07. 08. 2015

Tisk: Ovitek Bl3k, Domen Pleterski s.p., osebna znamka Pošta Slovenije

Oblikovanje: Ovitek, osebna znamka in priložnostni poštni žig g. Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije-graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Ovitek 162X114, PPŽ kvadrat 45 mm, osebna znamka 42X35

Količina: Naročenih osebnih znamk 200, opremljenih ovitkov 170 

Opomba: Motiv PPŽ - Pistrov grad, znamka fotografija g. Brane Grobovšek, na ovitku 
avtor slike g. Zvonko Pečoler.

Motiv znamke Pošte Slovenije: 

Motiv osebne znamke: Fotografija Pistrovega gradu  



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: Znamenitosti kraja - Pistrov grad

Vrsta izdaje: Razglednica, osebna znamka in priložnostni poštni žig 

Številka izdaje: 43/2014Datum: 07. 08. 2015

Tisk: Ovitek Bl3k, Domen Pleterski s.p., osebna znamka Pošta Slovenije

Oblikovanje: Razglednica, osebna znamka in priložnostni poštni žig g. Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije-graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Razglednica 148X105, PPŽ kvadrat 45 mm, osebna znamka 42X35

Količina: Naročenih osebnih znamk 80, opremljenih ovitkov 60 

Opomba: Motiv PPŽ - Pistrov grad, razglednica foto avtor g. Brane Grbovšek.

Motiv znamke Pošte Slovenije: 

Motiv osebne znamke: Fotografija Pistrovega gradu  



Opomba: PPŽ - datum žiga 29.10. 1928, (napaka graverja v izdelavi žiga manjka številka 8 !?), 
originalna razglednica last g. Braneta Grobovška. To je ponatis tretje razglednice v seriji 
„Razglednice naših krajev skozi 20. stoletje“.

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: Razglednice naših krajev skozi 20. stoletje

Vrsta izdaje: Ponatis razglednice in priložnostni poštni žig 

Številka izdaje: 44/2014Datum: 28. 11. 2015

Tisk: Ovitek Bl3k, Domen Pleterski s.p.

Oblikovanje: Razglednica, osebna znamka in priložnostni poštni žig g. Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije-graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Razglednica 148X95, PPŽ 35X28

Količina: Opremljenih razglednic 170 

Motiv znamke Pošte Slovenije: 

Motiv osebne znamke:   



Opomba: Motiv PPŽ detajl risbe z naslovom »Na travniku«(tuš), besedilo v žigu je rokopis
umetnika g. Antona Repnika, motiv na ovitku »Učena krava«(olje na platno)

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: Anton Repnik

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

Številka izdaje: 45/2015Datum: 23. 12. 2015

Tisk: Ovitek Bl3k, Domen Pleterski s.p., osebna znamka Pošta Slovenije.

Oblikovanje: Razglednica, osebna znamka in priložnostni poštni žig g. Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije-graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Ovitek 162X114, PPŽ 31X32

Količina: Opremljenih ovitkov 170, naročenih osebnih znamk 200 

Motiv znamke Pošte Slovenije: 

Motiv osebne znamke: „klepanje kose“ (olje na platno)   



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: Anton Repnik - 80 let

Vrsta izdaje: Razglednica, osebna znamka  in priložnostni poštni žig 

Številka izdaje: 46/2015Datum: 23. 12. 2015

Tisk: Ovitek Bl3k, Domen Pleterski s.p., osebna znamka Pošta Slovenije

Oblikovanje: Ovitek, osebna znamka in priložnostni poštni žig g. Mitja Čeh

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije-graverstvo Ljubljana  

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): Razglednica 137X105, PPŽ 31X32 mm, osebna znamka 35X42

Količina: Naročenih osebnih znamk 100, opremljenih MK 70
70 
Opomba: Motiv PPŽ detajl risbe z naslovom »Na travniku«(tuš), besedilo v žigu je rokopis
umetnika g. Antona Repnika, motiv razglednica »Veselica« (olje na platno) in zadaj »Mojih
80 let« (olje na platno).

Motiv znamke Pošte Slovenije: 

Motiv osebne znamke: „Klepanje kose“ (olje na platno)  


