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Društvo: Filatelistično društvo Ljubljana

Ime izdaje: Mednarodno srečanje „KORONACAJT“

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

Številka izdaje: 125/2020Datum: 12. 09. 2020

Tisk: Matjaž Učakar & Co

Oblikovanje: PO, osebna znamka in PPŽ Matjaž Učakar˛& Co 

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije-graverstvo Ljubljana

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): PPŽ 35 mm, ovitek 162X114 osebna znamka 42X35

Količina:   

Opombe:
-  Z� ig predstavlja virus z masko preko obraza
-  Ovitek humorno prestavlja varnostno razdaljo med ljudmi.
-  Dne 7. 9. 2020  nas je obvestila uslužbenka Pošte Slovenije, PE Ljubljana, da so njo obvestili, 
prireditev 14. Collecta odpade in da sicer odobreni žig ne velja. Zato smo prek že izdelanih kuvert 
natisnili rdeči žig z napisom   . To pomeni, da je bil filatelistični izdelek pravilno ODPOVEDANO
narejen (prijava, odobritev, oblikovanje, reklama itd.) in ima posebno filatelistično vrednost. 
Zaradi višje sile – virusa – pa je akcija odpadla.

      

Motiv znamke Pošte Slovenije:

Motiv osebne znamke: Zmajček (imamo ga v znaku FD Ljubljana drži koronavirus v krempljih  
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Društvo: Filatelistično društvo Ljubljana

Ime izdaje: Mednarodno srečanje „KORONACAJT“

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

Številka izdaje: 126/2020Datum: 12. 09. 2020

Tisk: Matjaž Učakar & Co

Oblikovanje: PO, osebna znamka in PPŽ Matjaž Učakar˛& Co 

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije-graverstvo Ljubljana

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): PPŽ 35 mm, ovitek 162X114 osebna znamka 42X35

Količina: Naročeno je 60 znamk in narejeno 40 priložnostnoh ovitkov  

Opombe:
-  Z� ig predstavlja virus z masko preko obraza
-  Ovitek humorno prestavlja varnostno razdaljo med ljudmi.
-  Dne 7. 9. 2020  nas je obvestila uslužbenka Pošte Slovenije, PE Ljubljana, da so njo obvestili, 
prireditev 14. Collecta odpade in da sicer odobreni žig ne velja. Zato smo prek že izdelanih kuvert 
natisnili rdeči žig z napisom   . To pomeni, da je bil filatelistični izdelek pravilno ODPOVEDANO
narejen (prijava, odobritev, oblikovanje, reklama itd.) in ima posebno filatelistično vrednost. 
Zaradi višje sile – virusa – pa je akcija odpadla.

      

Motiv znamke Pošte Slovenije:

Motiv osebne znamke: Zmajček (imamo ga v znaku FD Ljubljana drži koronavirus v krempljih  



Društvo: Filatelistično društvo Ljubljana

Ime izdaje: Mednarodno srečanje „KORONACAJT“

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

Številka izdaje: 127/2020Datum: 12. 09. 2020

Tisk: Matjaž Učakar & Co

Oblikovanje: PO, osebna znamka in PPŽ Matjaž Učakar˛& Co 

Izdelava priložnostnega poštnega žiga: Pošta Slovenije-graverstvo Ljubljana

Velikost (PPŽ,OZ, ovitek, kartica): PPŽ 35 mm, ovitek 162X114 osebna znamka 42X35

Količina: Naročeno je 60 znamk in narejeno 40 priložnostnoh ovitkov  

Opombe:
-  Z� ig predstavlja virus z masko preko obraza
-  Ovitek humorno prestavlja varnostno razdaljo med ljudmi.
-  Dne 7. 9. 2020  nas je obvestila uslužbenka Pošte Slovenije, PE Ljubljana, da so njo obvestili, 
prireditev 14. Collecta odpade in da sicer odobreni žig ne velja. Zato smo prek že izdelanih kuvert 
natisnili rdeči žig z napisom   . To pomeni, da je bil filatelistični izdelek pravilno ODPOVEDANO
narejen (prijava, odobritev, oblikovanje, reklama itd.) in ima posebno filatelistično vrednost. 
Zaradi višje sile – virusa – pa je akcija odpadla.

      

Motiv znamke Pošte Slovenije:

Motiv osebne znamke: Zmajček (imamo ga v znaku FD Ljubljana drži koronavirus v krempljih  
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