Pošta v Kropi
Čas predno je bila v Kropi pošta
Prva pisma, ki so bila poslana iz Krope (v Kropo), so bila ţigosana v Kranju. Ko so leta
1783 vzpostavili poštno linijo Ljubljana-Trbiţ, bi pisma lahko ţigosali bliţje. Najprej v
Zapuţah (ţig Safnitz), kasneje (ţig Safnitz-Ottak), po letu 1834 na Zgornjem Otoku (ţig
Ottok), po letu 1845 v Radovljici (ţig Radmannsdorf) in po letu 1850 seveda v Kropi (ţig
Kropp). / Poštni ţig Kranja na pismu iz leta 1850 kaţe na to da so pisma raje ţigosali v
Kranju.
Pisma, ki so bila poslana v Kropo so naslovljence čakale na prej omenjenih poštnih
postajah. Kako je bilo organiziran ta prenos? Mogoče so šli po pošto sami, verjetno pa
prek svojih potov (pešakov).
Vir: Goran Lavrenčak – DAR

Topographisches Post Lexicon aller Ortschaften der k.k. Erbländer – II. Theil,
1800
Op.: Zapis iz leta 1800 nam pove, da je Kropa od poštne postaje v Zapuţah oddaljena dve uri.

Pismo poslano v Kropo, 1850
Vir: Vigenjc (arhiv Kovaški muzej Kropa)
Op.: Pismo iz leta 1850, ko še ni bilo poštnega urada v Kropi. Pismo, naslovljeno na
Franca Šulerja v Kropi, je potovalo iz Siska (ţig Sissek 4. jul.), preko Kranja (Krainburg,
7. jul).


Poštna nabiralnica Kropa
Poštna nabiralnica Kropa. V Kropi je bila poštna zbiralnica ustanovljena leta 1850.
Povezava s poštno postajo v Kranju je bila enkrat do dvakrat tedensko. Podatka o ţigu
pisemske zbiralnice v Kropi ni, ga verjetno tudi ni bilo, obstajajo pa lahko pisma, ki so
bila naslovljena na Kropo ali poslana iz Krope in nosijo ţig poštne postaje v Kranju.
Vir: Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc)
☺☺ Leto 1851 ☺☺

Oznanilo. V Kropi na Gorenskem se je z 1. marcam c. k. poštna ekspedicia vstanovila.
Ta poštna ekspedicia se ima pečati z preskerbovanjem pisemskih in voţnopoštnih

poslatev do treh Iiber teških, in v vsakdanjo zvezo stopiti po pešnem potu z c. k. poštno
ekspedicio v Radolci. - Kar se s tem sploh na znanje da.
C. k. poštno vodstvo. V Ljubljani 4. marca 1851. / Hoffmann l. r.
Vir: Vradni list (Ljubljanski časnik), 11. 3. 1851
Poštni urad Kropa. Poštni urad v Kropi je bil odprt prvega julija leta 1851, leto dni po
uvedbi poštnih znamk v Avstriji in v času hitrega razmaha novih poštnih uradov. V kateri
stavbi je deloval, ni znano. Vsaj od konca 19. stoletja do prvih let po drugi svetovni vojni
je imel prostore v prvem nadstropju hiše v Gosposki gasi, ki se je je zato prijelo hišno
ime Pošta ali Na pošti (zdaj hišna številka 75).
Vir: Igor Pirc (Vigenjc)
☺☺ Leto 1854 ☺☺

Pismo z najstarejšim poznanim poštnim ţigom Krope, 1854
Vir: arhiv Igor Pirc

Poštni ţig Kropa, 1854

Vir: Vigenjc XI. (arhiv Igor Pirc)
Op.: Poštni ţig (22. 1. 1954) je najstarejši znani odtis poštnega urada Kropa!

Dokaz, da je poštni ţig iz leta 1854
Vir: Vigenjc XI. (arhiv Igor Pirc)

Pismo poslano v Kropo, 1854
Vir: Vigenjc 11 - Kovaški muzej Kropa

Poštni ţig Kropa, 1854
Vir: Vigenjc 11 – Kovaški muzej Kropa
Prvi poštni odpravnik v Kropi je bil postavljen leta 1854, brzojavni urad pa smo dobili 50
let kasneje.
Vir: Kronika (Iz vigenjca in fužine v tovarno, avtor Joţe Gašperšič)
Iz Ovsiš pri Kropi na Gorenjskem, 6. maja. [Izv. dop.] … V našej soseski ali ţupaniji
imamo dve ţupniji, namreč Ovsiše in Dobrava in — nobene šole! Naj bliţja šola je v
Kropi, poldrugo uro hoda daleč, i tudi ta šola je bila do zadnjega časa slaba, kajti učitelj
je bil ob enem c. kr. poštar, kateri slučaj je v naših krajih pogostoma v škodo šolskemu
poduku v navadi. Kroparji so to kmalu izprevideli (drugo pa še ne), da je šola pošti na
kvar in terjali so od učitelja naj pusti šolo ali pošto. Moţ si je drugod sluţbo preskrbel …
Vir: Slovenski narod, 12. 5. 1875
Op.: Martin Zarnik je bil učitelj (in poštar) v Kropi v obdobju 1855-1873!

Učitelj in poštar Martin Zarnik
Vir: Iz vigenjca in fuţine v tovarno / Kronika (avtor Joţe Gašperšič)
Martin Zarnik, roj. 1841 na Homcu, umrl 1925 v Kropi, je učil v Kropi v »stari šoli« od
1858
do 1873! Ker je bil tudi prvi poštar v Kropi, ugibamo, da je bila prva pošta kar v šoli.

 Poštni žigi v obdobju 1851 -1858 

Prvi kroparski poštni ţigi, 1850Vir: vsi ebay.com
Op.: Poštni ţigi na znamki izdani leta 1850!

Pismo, poslano iz Krope, 1851-1858
Vir: philasearch.com
☺☺ Leto 1858 ☺☺

Znamka, izdana 1858
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana 2. 11. 1858 / pretekla 31. 5. 1864!
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1859 ☺☺
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR

 Poštni žigi v obdobju 1858 - 1860 

Poštni ţig Kropa, 1858Vir: arhiv Igor Pirc / merkurphila
Op.: Poštni ţig na znamki izdani leta 1858!

☺☺ Leto 1860 ☺☺

Znamka, izdana 1860
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana december 1860 / pretekla 31. 5. 1864!
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR

Domač koledar slovenski za leto 1860 (detajl)
☺☺ Leto 1861 ☺☺
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1862 ☺☺
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR

 Poštni žigi v obdobju 1860 - 1863 

Poštni ţig Kropa, 1861Vir: telaviv.stamps / ebay.com
Op.: Poštni ţig na znamki izdani leta 1861!

☺☺ Leto 1863 ☺☺

Znamka, izdana 1863
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana 1. 7. 1863 / pretekla 31. 8. 1869!
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1864 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1864
Vir: arhiv Igor Pirc

Dokaz, da je poštni ţig iz leta 1864
Vir: Potrjena dostava na pošti Ljubljana (arhiv Igor Pirc)
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR

☺☺ Leto 1865 ☺☺
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1866 ☺☺
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR

 Poštni žigi v obdobju 1863 - 1867 

Poštni ţig Kropa, 1863Vir: arhiv Igor Pirc / ebay.com
Op.: Poštni ţig na znamki izdani leta 1863!

☺☺ Leto 1867 ☺☺

Znamka, izdana 1867
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana 1. 6. 1867 / potekla 31. 10. 1884!
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1868 ☺☺
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1869 ☺☺
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1870 ☺☺
Poštar v Kropi: Martin Zarnik.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1871 ☺☺
Angekommene Fremde. Am 25. August. Elefant – Zarnik, Postmeister, Kropp.
Vir: Laibacher Tagblatt, 26. 8. 1871
Op.: Gost hotela Slon v Ljubljani: Zarnik (poštni mojster iz Krope)

☺☺ Leto 1872 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1872
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Dokaz, da je poštni ţig iz leta 1872
Vir: Originalno pismo hrani Bojan Kranjc!
☺☺ Leto 1873 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1873
Primorje in Kranjska (Poštni okraj Trst); Kropa: Martin Zarnik.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1873
Opomenica. Mesto poštnega ekspeditorja v Kropi, 200 gl. in 60 gl. pavšala, v treh
tednih, pri poštni direkciji v Trstu.
Vir: Slovenski narod, 10. 10. 1873
☺☺ Leto 1874 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1874
Primorje in Kranjska (Poštni okraj Trst); Kropa: mesto nezasedeno.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1874

Poštni ţig Kropa, 1874
Vir: arhiv Igor Pirc
Op.: Na poštnem ţigu Gradca (Graz) je vidna letnica 1874!

☺☺ Leto 1875 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1875
Primorje in Kranjska (Poštni okraj Trst); Kropa: Tomaţ Jelenc.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1875

Poštni ţig Kropa, 1875
Vir: arhiv Igor Pirc
Op.: Na poštnem ţigu Dunaja (Wien) je vidna letnica 1875!

☺☺ Leto 1876 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1876
Neerarični poštni urad (Poštni okraj Trst); Kropa: Tomaţ Jelenc (poštni mojster),
Oroslav Jelenc (poštni odpravnik).
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1876

Poštni ţig Kropa (in poslano v Kropo), 1876
Vir: Vigenjc XI.
Op.: Na poštnem ţigu Ljubljane (Laibach) je vidna letnica 1876!

Koledar druţbe sv. Mohora za prestopno leto 1876
☺☺ Leto 1877 ☺☺

Poštar v Kropi: Oroslav Jelenc.
Vir: DAR

☺☺ Leto 1878 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1878
Vir: arhiv Igor Pirc
Op.: Na poštnem ţigu Šentjerneja (St. Barthelma) je vidna letnica 1876!

Postalmanach 1878
Op.: * Postexpedient (Poštna pisarna).
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik), Jelenc Jurij.
Vir: Postalmanach 1878

☺☺ Leto 1879 ☺☺

Postalmanach, 1879
Osebje – C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik), Jelenc Jurij.
Vir: Postalmanach 1879

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1879
☺☺ Leto 1880 ☺☺

Koledar druţbe sv. Mohora za prestopno leto 1880
☺☺ Leto 1881 ☺☺

Postalmanach, 1881
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik)
Vir: Postalmanach 1881

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1881
☺☺ Leto 1882 ☺☺

Postalmanach 1882
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik), Jelenc Jurij.
Vir: Postalmanach 1882

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1882

 Poštni žigi v obdobju 1867 - 1883 

Poštni ţig Kropa, 1867Vir: ebay.com (oba)
Op.: Poštni ţig na znamki izdani leta 1867!
☺☺ Leto 1883 ☺☺

Znamka, izdana 1883
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana 15. 8. 1883 / pretekla 30. 6. 1891!

Postalmanach 1883
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik)
Vir: Postalmanach 1883

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1883
Poštni ţig z letnico. V sedemdesetih letih 19. stoletja so postopoma uvajali ţige z
letnico; ţig je enake dimenzije, le da ima pod mesecem še dvomestno letnico.
Najstarejši znani odtis ţiga poštnega urada Kropa z letnico je iz leta 1883.
Vir: DAR / Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc)
☺☺ Leto 1884 ☺☺

Postalmanach 1884
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik)
Vir: Postalmanach 1884

Koledar druţbe sv. Mohora za prestopno leto 1884
☺☺ Leto 1885 ☺☺

Postalmanach 1885
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik)
Vir: Postalmanach 1885

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1885

Slovenski narod, 7. 3. 1885

Op.: Omemba pošte Kropa.

☺☺ Leto 1886 ☺☺

Postalmanach 1886
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik)
Vir: Postalmanach 1886

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1886
☺☺ Leto 1887 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1887
Vir: arhiv Igor Pirc
Op.: (Zaenkrat) najstarejši poštni ţig Krope z letnico!

Postalmanach 1887
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik), Jelenc Jerica, Tonsern Filipa.
Vir: Postalmanach 1887

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1887

☺☺ Leto 1888 ☺☺

Postalmanach 1888
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik), Jelenc Jerica, Tonsern Filipa
Vir: Postalmanach 1888
☺☺ Leto 1889 ☺☺

Postalmanach 1889
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik), Jelenc Jerica
Vir: Postalmanach 1889

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1889

Pošta v Kropi. Pošta je domovala: pri Krenu (št. 9), v stari šoli (št. 55; zdaj meţnarija,
kjer je stanoval učitelj, organist in poštar hkrati), in v Magušarjevih hišah (št. 75 in 76).
Vir: Vigenjc 2011 (Joţa Erţen)
Op.: Avtor navaja današnje hišne številke!

Poiskus seznama lokacij Pošte Kropa (poštnih uradnikov):
Ljudska šola (Kropa št. 36, d. št. 55)
Krenova hiša (Kropa št. 85, d. št. 9)
Magušarjeva hiša (K. št. 75, d. št. 15)
Lodnova hiša (Kropa št. 91, d. št. 7)
Pošta v bloku (zgrajeno 1976)
Vir: DAR

1850-1870
1870-1874
1874-1955
1955-1976
1976

Slovenski narod, 12. 5. 1875

Joţa Erţen (po Gašperinu)
Rok Gašperšič
Rok Gašperšič
Glas, 29. 10. 1976

Op.: Gašperšič navaja pošto v prvem nadstropju Magušarjeve hiše (od 1870, ampak tu vstavi vprašaj).
Napisal Joţa Erţen.
Op.: Leta 1901 v poţaru pogori tudi pošta. Mogoče se takrat prestavi v sosednjo (takrat) Magušarjevo
hišo št. 74.

Pošta v Magušarjevi hiši 1874-1955 : Lastnica hiše, v kateri je bila pošta (Kropa št.
75), je bila Vera Magušar, ţivela je v Italiji, v Radovljico, kjer je tudi imela hišo, pa je
poleti prihajala na dopust. Poštna uradnica je bila Rezka Legat. V tej hiši je bil tudi
sedeţ ţandarmarije in zapor. Od Vere Magušar, so hišo kupili današnji lastniki
Lombarjevi. V sosednji Magušarjevi hiši (Kropa št. 76), pa so bili čevljarji in dva frizerja.
Napisal Boţo Zupan, april 2020

Poiskus seznama kroparskih poštarjev (poštnih uradnikov):
organist Legat (v Krenovi hiši)
Martin Zarnik, c. kr. poštar
Tomaţ Jelenc, c. kr. poštar
Lutoslava Jelenc, c. kr. opraviteljica
Jerica Jelenc, c. kr. opraviteljica
Peter Gilly, c. kr. poštar
Klinar Joţe, poštni sluga
France Aţman, c. kr. postiljon
Janez Ahačič, pismonosec
Ljudmila pl. Kappus, c. kr. poštarica
Ljudmila Ţmitek, c. kr. poštarica
Hermina Šifrer-Kolb, c. kr. adm.
Ljudmila Praprotnik, predstojnica pošte
28)
Rezika Lotrič, predstojnica pošte
Vir: DAR

1850-1857
1858-1873
1875-1890
1884-1885
1888-1890
1890-1894
1895
ok. 1900
ok. 1900
1895-1907
1908-1909
1911-1924
1925, 1928

(Vigenjc, 2011)
(Slovenski narod, 1875)
(Moh. koledar, 1879-87)
(Moh. koledar, 1885)
(Moh. koledar, 1889-91)
(Učiteljski tovariš, 1894)
(Mohorjev koledar, 1896)
(Vigenjc; I. Pirc, ok. 1900)
(Rok Gašperšič, pismo)
(Moh. koledar, 1896-1908)
(Moh. koledar, 1909-1910)
(Jutro, 19. 11. 1924)
(Staleţ osebja …, 1925-

od 1929

(Jutro, 18. 12. 1929)

Op. 1: Martin Zarnik je obenem opravljal sluţbi učitelja in poštarja!
Op. 2: Lutoslava in Jerica je lahko ena in ista oseba!
Op. 3: Ljudmila pl. Kappus se je leta 1907 poročila z Valentinom Ţmitkom (roj. 1855 / um. 1911)!

☺☺☺

Potovka. Na Dobravi je vdova in dobro znana potovka, kateri pravijo cijáza (cjáza).
Hišno ime je pri cijázi, rodbinsko ime je drugačno. Sinove in vse vkup nazivljejo
cijáznike; dobila je ţena to ime, ker ţe mnogo let vsi ţupniji cijázi iz Krope pošto in
druge reči.
Vir: wikibooks.org (Dobrave v 19. stoletju)
Orig. vir: Zbornik – Slovenska matica, 1900 (avtor: F. F. Luţar)

Potovka Micka iz Krope, ki kljub svojim 7 kriţem še vedno vztrajno dvakrat na teden
prehodi pot iz Krope v Radovljico in nazaj. To pot hodi ţe 32 let in pravijo, da je izvršila
samo na tej poti ţe 50.000 km.
Vir: Ilustrirani Slovenec
☺☺ Leto 1890 ☺☺

Postalmanach 1890
Poštni mojstri - Kropa; Jelenc Tomaţ (roj. 9. 12. 1924), v sluţbi od 18. 6. 1858, za
poštnega mojstra imenovan 10. 10. 1873.

Postalmanach 1890
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Jelenc Tomaţ (poštni odpravnik), Jelenc Jerica. Ust. poštnega urada 1851,
promet (v letu 1888) 1620 guldnov.
Vir: Postalmanach 1890

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1890
Imenovanje. Gosp. Peter Gilly ml., doslej poštni in brzojavni odpravnik v Višnjigori, je
imenovan za c. kr. poštarja v Kropi.
Vir: Slovenec, 3. 6. 1890

Laibacher Zeitung, 10. 6. 1890
Op.: Zaradi poneverbe je Tomaţ Jelenc dobil leto in pol teţke ječe.
Izred porotnega sodišča. … Pri tretji obravnavi je sedel na zatoţni klopi bivši poštar v
Kropi, Tomaţ Jelenec. Dne 7. in 8. marca t. l. se je vršilo skontrovanje poštne
blagajnice v Kropi. Manjkalo je 2956 gld, 68 kr. Poštar se ni mogel opravičiti niti pokriti
primanjkljaja. Obsojen je na 1.5 leta teţke ječe s postom vsak mesec.
Vir: Slovenec, 10. 6. 1890
Izpred porotnega sodišča. Pri predvčerajšnji tretji obravnavi, ki se je pričela ob 4. uri
popoludne, bil je zatoţen 66-letni poštar Tomaţ Jelenec iz Krope zaradi izneverjenja. L.
1875 je pošto v Kropi prevzel, a menda le malo časa redno opravljal, kajti toţi ga
drţavno pravdništvo, da je izneveril 2972 gld. 9 kr. Večinoma je denar pridrţal pri
poštnih nakaznicah, s katerimi se je kaj po domače ravnalo pri poštnem uradu v Kropi.
Trgovci so nakaznice podpisavali, ne da bi bili dobili denar in so odpošiljali nakaznice,
ne da bi priloţili denar, nego Jelenec je takrat denar zalagal iz neizplačanih nakaznic.
Mejsobno so vodili potem račune, nekateri na tedne, drugi na mesece, a poštar Jelenec
je večinoma pri strankah s plačilom zaostal. Ako so pa stranke zahtevale izplačilo
nakaznic, rekel je zatoţenec, da nema toliko denarja v blagajnici. Zatoţenec

pripoznava, da je dokaj denarja izneveril, ker je mnogo potreboval za svojo
mnogoštevilno rodovino, a precej misli, da je zgubil denarja pri vodstvu računov, za kar
je bil preokoren in se torej ponavljaje zmotil. Predsednik sodišču g. Kočevar, mu
dokazuje iz računov v poštni pisarni najdenih, da temu ni bilo tako, nego da je račune
prav točno vodil. Poštni komisar Cura, ki je bil v Kropo poslan preiskovat poštni urad,
opisuje, kakšna zmešnjava je bila v pisarni, kako so pisma pod omarami trohnela in
kako so nakaznice okrogu leţale. Še v zadnjem hipu je hotel zatoţenec nekoliko
denarja na stran spraviti. Tako je našel komisar v neki knjigi 800 gld., v miznici pa 200
gld. Plače je imel zatoţenec Jelenec letnih 620 gld., ne da bi imel druzega posla, nego
odpravljati in vsprejemati poštne pošiljatve in zato potrebno sobico dati za urad, kajti na
ţeleznico v Podnart odpravljala je pošiljatve pošta iz Kamnegorice. Zasliši se potem
cela vrsta prič, kateri so imeli račune z Jelencem pri nakaznicah, in katere so mu
nakaznice podpisavali, ne da bi dobili denar. Vsi ti izgube ta denar, ker erar ne plača
podpisanih nakaznic. Še v zadnjem trenotku, ko jeţe poštni komisar Cura v Kropi na
pošti preiskoval, pregovoril je Jelenec nekatere, da so mu nakaznice podpisali. K
trgovcu Juriju Megušarju je prišel, naj mu posodi 800 gld., da si mu je bil itak ţe dolţan
za nakaznice, rekoč mu: „Sitneţ je prišel". Dr. Tavčar kot zagovornik plaidira za to, da
porotniki vprašanje krivde, odgovore a pristavkom: da so izločeni vsi oni zneski, kateri
se tičejo nakaznic, ki so jih stranke prej podpisale, predno so dobili denar, kajti to ni
izneverjenje, nego Jelenec jim je ta denar samo dolţen. Porotniki so v smislu
zagovornika potrdili jednoglasno vprašanje na izneverjenje in zatoţenec bil je obsojen
na poldrugo leto ječe in na povrnitev izneverjenega denarja, kar seveda ne bode lahko,
ker razven popolnoma zadolţene hiše, Jelenec nema premoţenja.
Vir: Slovenski narod, 11. 6. 1890
Poroka. Poročil se je gosp. Peter Gilly ml., c. kr. poštar v Kropi — znani rodoljub — z
gospodično Katinko Skrbinec, hčerjo nadučiteljevo v Višnji gori.
Vir: Slovenski narod, 15. 10. 1890
☺☺ Leto 1891 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1891
Vir: stamps-plus.com

Postalmanach 1891
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Gilly Peter, ml.
Vir: Postalmanach 1891

Koledar druţbe sv. Mohora za navadno leto 1891

Dopisnica naslovljena v Kropo, 1891
Vir: delcampe.net
»Matica Slovenska". LXXXIX. odborova seja v sredo, dne 8. julija 1891. Za letos je
plačalo 1024 letnikov; od zadnje seje (15. aprila) je pristopilo društvu na novo 67 članov,
in sicer vsi kot letniki, namreč: … Gilly Peter, c. kr. poštar v Kropi.
Vir: Slovenec, 21. 7. 1891
☺☺ Leto 1892 ☺☺

Postalmanach 1892
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):

Kropa: Gilly Peter, ml., pl. Kappus Ljudmila
Vir: Postalmanach 1892
Imenik udov „matice Slovenske" leta 1892.; … Gilly Peter, c. kr. poštar v Kropi.
Letopis Slovenske Matice za leto 1892.
☺☺ Leto 1893 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1893
Vir: arhiv Igor Pirc

Postalmanach 1893
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Gilly Peter, ml. Pošta v Kropi ust. 1851, promet (v letu 1891) 1658 guldnov.
Vir: Postalmanach 1893
Imenik udov „matice Slovenske" leta 1893.; … Gilly Peter, c. kr. poštar v Kropi.
Letopis Slovenske Matice za leto 1893.
☺☺ Leto 1894 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1894
Vir: arhiv Bojan Kranjc / delcampe.net

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Gilly Peter, ml., pl. Kappus Ljudmila. Pošta v Kropi ust. 1851, promet (v letu
1892) 1301 guldnov.
Vir: Postalmanach 1894
Za učiteljski konvikt je nabral v veseli druţbi g. Peter Gilli, c. kr. poštar v Kropi 12 K 60
h, katere nam je poslal tamošnji nadučitelj g. Josip Korošec. Bog plati blagemu
nabiralcu in darovalcem! Ţiveli vrli prijatelji ljudskih učiteljev!
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1894
Razpisana je sluţba poštarja v Kropi z dohodki 620 gld. — Prošnje je vloţiti pri
poštnem
in telegrafičnem vodstvu v Trstu do 10. decembra.
Vir: Slovenec, 27. 11. 1894
Razpisana sluţba. Mesto poštarja v Kropi v radovljiškem okraji, z letno plačo 500 gld.
in 120 gld. uradnega pavšala. Jamščine je poloţiti 500 gld. Prošnje v treh tednih
poštnemu in brzojavnemu vodstvu v Trstu.
Vir: Slovenski narod, 27. 11. 1894
☺☺ Leto 1895 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1895
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Postalmanach 1895
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kropa: Gilly Peter, ml., pl. Kappus Ljudmila. Pošta v Kropi ust. 1851, promet (v letu
1893) 1619 guldnov.
Vir: Postalmanach 1895
Poštni ţig »Kropp«. (Z Gorenjskega), 12. okt.: »Kropp« - »Steinbuchel«, poštna
pečata v radovljiškem okraju. Čudno je, da še Radovljica ne kaţe tako — prijaznega —
lica v poštnem oziru, kar bi bilo bolj — po mojih mislih — opravičeno ko v Kropi ali
Kamni gorici. Ali ni sramota za Kropo in Kamno gorico, da si noče ali ne upa priboriti
dvojezičnega pečata. Vem, da pride zopet izgovor: „Vsaj je vse jedno, če je samo
»Kropp«, ker je slovenski besedi »Kropa« podobno. »Kamna gorica« ima pa preveč
zlogov za poštni pečat. Upam, da kmalu zagledam na pismu poleg nemškega tudi
slovensko ime! Na dan občinski moţje in zahtevajte, kar Vam gre!
Vir: Slovenec, 14. 10. 1895
Prečudna manipulacija goriške pošte. lz Krope se nam piše; Tukajšnji trgovec g.
Anton Rozman je pisal 21. oktobra Josipu Medveščeku v Gorici po nekaj vina. V Gorici
niso našli Jos. Medveščeka ter so potom pismo na pošti odprli, seveda prebrali in potem
zapisali na zavitek pisma po laško, „da se je zato odprlo, da se je videlo, kdo je pisal
Medveščeku". V Gorici na pošti bi bili to lahko videli na zadnji strani pismovega zavitka,
kjer je jasno natisnen pečat trgovca gosp. Rozmana iz Krope in tudi iz tukajšnje pošte
pečata bi bili razviden, kje je bilo tisto pismo oddano, od kod je prišlo. A vse to ni
zadostovalo, pismo so odprli, da so videli, kdo je pismo pisal in potem so pismo s

papirnim poštnim pečatom zaprli. Očitno je, da si je goriška pošta nekaj dovolila, kar je
povsem nedopustno.
Pri tej priliki naj omenim, da ima pošta v Kropi samonemški pečat: „Kropp".
Vir: Slovenski narod, 28. 10. 1895
☺☺ Leto 1896 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1896
Vir: barber.com

Postalmanach, 1896
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila. Pošta ust. 1851, promet (v letu 1894) 987 kron.
Vir: Postalmanach 1896

Koledar druţbe sv. Mohora za prestopno leto 1896

Planinski vestnik, 25. 3. 1896
☺☺ Leto 1897 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1897
Vir: Vigenjc 11 – Kovaški muzej Kropa

Postalmanach 1897
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila. Pošta ust. 1851, promet (v letu 1895) 1045 kron.
Vir: Postalmanach 1897

Koledar druţbe sv. Mohorja za navadno leto 1897

Planinski vestnik, 25. 12. 1897

Dvojezični poštni ţig »Kropp-Kropa«. Uredba iz leta 1874 je predpisovala
dvojezičnost krajevnih imen v poštnih ţigih. Očitno so jih uvajali zelo postopno, saj je
prvi znani dvojezični ţig »Kropp-Kropa« datiran šele z letnico 1897.
Vir: Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc)

Poštni ţigi Kropa, 1897
Vir: Vigenjc 11 – Kovaški muzej Kropa
☺☺ Leto 1898 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1898
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Postalmanach 1898
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila. Pošta ust. 1851, promet (v letu 1896) 974 kron.
Vir: Postalmanach 1898

Koledar druţbe sv. Mohorja za navadno leto 1898

Vir: Kmetovalec, 31. 3. 1898
Op.: Omemba pošte Kropa.

☺☺ Leto 1899 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1899
Vir: arhiv Rajko Jagrič

Postalmanach 1899
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):

Kropa: pl. Kapus Ljudmila. Pošta ust. 1851, promet (v letu 1897) 1371 kron.
Vir: Postalmanach 1899

Koledar druţbe sv. Mohorja za navadno leto 1899

Razglednica poslana iz Krope, 1899
Vir: arhiv Rajko Jagrič †



France Aţman – postiljon (poštni sel), 1880-1965
Vir: Vigenjc XI. / arhiv Rok Gašperšič

Pošta v Kropi, ok. 1918
Vir: arhiv druţine Magušar
Op. 1: Nad portalom hiše se vidi temna poštna tabla v času Avstro-Ogrske,
desno pri vhodu pa poštni nabiralnik (druga stavba; danes Kropa št. 75).
Op. 2: Ugibamo, da je bila pošta v tej hiši od leta 1874 (do leta 1955).

☺☺ Leto 1900 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1900
Vir: delcampe.net / razglednice.eu

Postalmanach, 1900
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila, pl., 3 razred, 2. stopnja. Pošta ust. 1851, promet (v letu
1898) 1674 kron.
Vir: Postalmanach 1900

Koledar druţbe sv. Mohorja za navadno leto 1900
Imenovanja na pošti. Poštni asistentje: … g. Peter Gilly v Ljubljani so postali poštni
oficiali.
Vir: Slovenski narod, 6. 7. 1900
Op.: Peter Gilly je bil v letih 1890-1894 c. kr. poštar (upravnik) v Kropi.

☺☺ Leto 1901 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1901
Vir: arhiv Igor Pirc

Postalmanach 1901
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila, 3 razred, 2. stopnja. Pošta ust. 1851, promet (v letu 1899)
1694 kron.
Vir: Postalmanach 1901

Koledar druţbe sv. Mohorja za navadno leto 1901
Poţar v Kropi. Prejeli smo naslednja dva dopisa: Ogenj je nastal okoli enajstih
dopoldne vsled nebriţnosti neke ţenske, ki je zakurila v peči grmado za kruh ter potem
odšla. Ker je takrat pihal močen veter in so hiše krite z deskami, se je ogenj hitro
razširil. Pri nas je začelo goreti v sredo ravno opoldne. Pogorelo je 15 hiš, med njimi
tudi ona, v kateri je bila nastanjena pošta in oroţništvo. Oroţnikom je pogorela vsa
obleka in sobna oprava in ravnotako v poštnem uradu, kjer je bil rešen le gotov denar in
pisemske znamke. Tudi drugim strankam je v pogorelih hišah zgorela obleka in hišna
oprava. Z dveh hiš so strgali gasilci strehe in cela ostrešja, da so ogenj omejili. Ker je bil
močan veter, so čez vso Kropo leteli otrinki in iskre in se je na mnogih mestih daleč od
glavnega poţara po večkrat uţgalo. Zato so morali ljudje vsako hišo straţiti ter od nje
odbijati utrinke, ki so padali nanjo. Pogorele hiše so grozno razdejane. En otrok je hudo
opečen. - Drugi dopis slove: Ogenj je nastal, ker je pekla neka kovačica kruh in šla
potem k sosedu. Med tem pa se je vnelo v sobi in to je bil vzrok nesreči. Pošta,
ţandarmarija, Jurij Magušar, Hrovat i. t. d. so pogoreli. - Sestavil se je za pogorelce v
Kropi pomoţni odbor, obstoječ iz osmih gospodov. Opozarjamo na današnjo prošnjo
tega odbora, naj bi se radodarni in usmiljeni Gorenjci spomnili nesrečnih Kroparjev.

Vir: Gorenjec, 8. 6. 1901
☺☺ Leto 1902 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1902
Vir: delcampe.net

Poštni ţig Kropa, 1902
Vir: delcampe.net

Postalmanach 1902
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila, pl., 3 razred, 2. stopnja. Pošta ust. 1851.
Vir: Postalmanach 1902
☺☺ Leto 1903 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1903
Vir: dLib – NUK

Postalmanach 1903
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila, pl., 3 razred, 2. stopnja. Pošta ust. 1851.
Vir: Postalmanach 1903
Samonemški napis na poštnem vozu na Gorenjskem. Iz Krope se nam piše: Ţe
nekaj časa opaţamo, da se vozi Kroparska pošta iz postaje Podnart-Kropa z novim
vozom, kateri ima z velikimi črkami napisano „KK. Post Steinbüchel". Kako so neki prišli
do tega napisa, ker ni samo »Post Steinbüchel". Protestujemo tudi proti nemškemu
napisu. Napis naj se v našem slovenskem jeziku glasi: „C. kr. pošta Kropa Kamnagorica." Odločno zahtevamo pravi in slovenski napis!
Vir: Slovenec, 18. 7. 1903
Iz Krope. Ţe nekaj dni vidimo, da se vozi kroparska pošta, s postaje Podnart Kropa z
novim vozom, kateri ima z velikimi črkami naslikan napis »K. K. Post Steinbuchel«. Ne
le, da protestiramo proti temu, da je to »Post Steinbuchel« ampak tudi proti nemškemu
napisu, kateri naj se v našem slovenskem jeziku glasi: c kr. pošta Kropa-Kamnagorica.
Tudi v Kropi se lahko dobi voznik za pošto trga Krope, ni nam potreba, da bi
Kamnogoričani Kroparjem pod njih firmo in celo z nemškim napisom pošto vozili in
zahtevamo pravi in slovenski napis.
Vir: Slovenski narod, 18. 7. 1903
☺☺ Leto 1904 ☺☺

Postalmanach 1904
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila, pl., 3 razred, 2. stopnja. Pošta ust. 1851.
Vir: Postalmanach 1904
Brzojavno postajo dobe v Kropi na Gorenjskem.
Domoljub, 17. 3. 1904
Ustanovljenje brzojavne sluţbe v Kropi. Dne 11. maja 1904 uvedla se je v Kropi,
političnem okraju Radovljica brzojavna sluţba z omejenim dnevnim sluţbenim časom.
Vir: Slovenski narod, 14. 5. 1904
☺☺ Leto 1905 ☺☺

Postalmanach, 1905
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila, pl., 3 razred, 2. stopnja (1851 ust. pošte v Kropi).
Vir: Postalmanach 1905
☺☺ Leto 1906 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1906
Vir: arhiv Igor Pirc

Postalmanach, 1906

Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila, pl., 3 razred, 2. stopnja (1851 ust. pošte v Kropi).
Vir: Postalmanach 1906

Slovenski narod, 13. 10. 1906
Op.: Del ţenitnega oglasa z omembo pošte Kropa.

Pismo naslovljeno v Kropo, 1906
Vir: bolha.com
☺☺ Leto 1907 ☺☺

Postalmanach, 1907
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila, pl., 3 razred, 2. stopnja (1851 ust. pošte v Kropi).
Vir: Postalmanach 1907
Poročil se je v Kropi gospod Valentin Ţmitek, pomoţni uradnik ţebljarske zadruge v
Kropi, z gdč. Ljudmilo Kappus plemenito Pichlstain, c. kr. poštarico v Kropi. Bilo srečno!
Vir: Gorenjec, 9. 2. 1907

Ţreblji iz Krope pa brzojavni drogi. Doslej so na brzojavnih in telefonskih drogih s
črno ali rdečo barvo naznačili letnico, kdaj je bil dotični drog postavljen. V Kropi pa je
nekdo prišel na srečno misel, da bi se na omenjenih drogih zaznamovale letnice
namesto z barvo z večjimi ţeblji, ki bi se zabijali v droge. Na glavi bi imeli dotični ţeblji
vtisnjeno dotično letnico. Ta stvar se je sporočila poštnemu ravnateljstvu na Dunaju,
katero je predlog odobrilo in v Kropi naročilo ţe več stotisoč ţrebljev z vtisnjenimi
letnicami za brzojavne in telefonske drogove.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1907
☺☺ Leto 1908 ☺☺

Postalmanach, 1908
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: pl. Kapus Ljudmila, pl., 3 razred, 2. stopnja (1851 ust. pošte v Kropi).
Vir: Postalmanach 1908
Za zavod »Elizabetišče« so darovali: Po 4 K.: … Ljudmila Ţmitek, poštarica v Kropi.
Vir: Domoljub, 1. 10. 1908
☺☺ Leto 1910 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1910
Vir: DAR

Pismo naslovljeno v Kropo, 1910
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1911 ☺☺
† Ljudmila Kapus. Ljudmila Kappus je bila poštna uradnica. 13. januarja 1907 se je pri
enainpetdesetih letih v cerkvi sv. Lenarta v Kropi poročila z Valentinom Ţmitkom. …
Njun zakon pa ni trajal dolgo, saj je Ljudmila 6. decembra 1911 umrla.
Vir: Vigejc IX. (Rodbina Kappus)
† Ljudmila Kapus. Umrla je dne 6. decembra tega leta po dolgotrajni bolezni v Kropi
Ljudmila Kapus pl . Pilhelštajn, omoţena Šmitek, c. kr. poštarica v pokoju. Pokopana je
bila dne 8. t. m. Naj uţiva pri Bogu pokoj!
Vir: Slovenec, 8. 12. 1911
☺☺ Leto 1912 ☺☺
Deţelne (agrarne) pošte: Kropa — Kropp. Krain: Schiffrer Hermina, adm.
Pošta Kropa je obsegala kraja: Brezovica in Kropa.
Vir: Adresar za Kranjsko, 1912

Slovenec, 25. 5. 1912
Op.: Del oglasa prodaje posestva z omembo pošte Kropa.

☺☺ Leto 1913 ☺☺

Postalmanach, 1913
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: Hermina Šifrer, poštna odpravnica (3. razred, 2 stopnja). Pošta ust. 1851.
Vir: Postalmanach 1913
☺☺ Leto 1914 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1914
Vir: Vigenjc XI.

Postalmanach, 1914
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: Šifrer Hermina, poštna odpravnica; v poštni sluţbi od 1. 11. 1909
Vir: Postalmanach 1914
☺☺ Leto 1915 ☺☺

Pismo naslovljeno v Kropo, 1915
Vir: Vigenjc XI.

Postalmanach, 1915
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: Šifrer Hermina, poštna odpravnica; v poštni sluţbi od 1. 11. 1909
Vir: Postalmanach 1915
☺☺ Leto 1916 ☺☺

Pismo naslovljeno v Kropo, 1916
Vir: Pošta na slovenskih tleh

Postalmanach, 1916
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: Kolb Hermina, poštna odpravnica (III. razred, 2. stopnja), v poštni sluţbi od 1.
11. 1909.
Vir: Postalmanach 1916
Op.: Glede na datum prve sluţbe gre za Hermino Šifrer, poročeno Kolb!

☺☺ Leto 1917 ☺☺

Postalmanach, 1917
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Kropa: Kolb Hermina, poštna odpravnica (III. razred, 2. stopnja), v poštni sluţbi od 1.
11. 1909.
Vir: Postalmanach 1917
☺☺ Leto 1918 ☺☺
Pošta: Kropa — Kropp. Krain: Kolb Hermina, poštna odpravnica.
Vir: DAR


Drţava in Kraljevina SHS
☺☺ Leto 1919 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1919

Vir: philadria.com / arhiv Bojan Kranjc
Pošta Kropa: Kolb Hermina, poštna odpravnica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1920 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Pošta: Kropa: Kolb Hermina, poštna odpravnica.
Vir: DAR
Pošta v Kropi. Trg Kropa je industrijski kraj. Pred vojsko je redno dobival pošto dvakrat
na dan. Poštni urad je bil cel dan odprt strankam. Letos pa prihaja pošta komaj vsak
drugi dan enkrat in urad je odprt le od 13. do 16. ure, dostavlja pa se tekom
popoldneva. Primeri se, da pismo Iz Ljubljane v Kropo hodi 8 dni, preden je prejme
naslovljenec. Ali res ne more poštno ravnateljstvo urediti poštnega prometa tako, da bi
vsaj enkrat dnevno prihajala pošta, se dostavljala takoj po prihodu. ln bi se uradovalo
pred in popoldne, ker sedanje poštne razmere silno škodijo trgovini in ugledu drţave ter
ubijajo patriotizem.
Vir: Slovenec, 13. 3. 1920
Poţarna bramba v Kropi je prišla v okolici v zamero, ker ni šla gasit 7. marca v
Predtrg. Kriva pa ni poţarna bramba, ki je šele ob pol dveh izvedela na nezanesljiv
način, da v Predtrgu gori, temveč razmere na pošti v Kropi. Ko je namreč zastopnik
poţarne brambe prosil poštarico, naj se telefonično vpraša, če ţele Radoljčani gasilsko
pomoč, pa je poštarica odgovorila: Saj ni uradna ura! Obvestilo iz Radovljice ni prišlo in
ker so tudi oroţniki ostali doma, je gasilno društvo menilo, da njihove pomoči tam ne
potrebujejo. Kdo je torej kriv, naj pojasni poštno ravnateljstvo!
Vir: Slovenec, 21. 3. 1920

☺☺ Leto 1921 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1921
Vir: ebay.com

Poštni ţig Kropa, 1921
Vir: ebay.com
Op.: Na poštnem ţigu se pojavi cirilica!

Pošta Kropa: Kolb Hermina, poštna odpravnica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1922 ☺☺
Pošta Kropa: Kolb Hermina, poštna odpravnica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1923 ☺☺

Pošta Kropa: Kolb Hermina, poštna odpravnica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1924 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1924
Vir: DAR
Pošta Kropa: Kolb Hermina, poštna odpravnica.
Vir: DAR

Jutro, 23. 3. 1924
Op.: Mali oglas z omembo pošte Kropa.

Spremembe v poštni sluţbi. Razrešeni so od sluţbe: … Hermina Kolblova v Kropi.
Vir: Jutro, 19. 11. 1924
☺☺ Leto 1925 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1925
Vir: arhiv Igor Pirc
Pošta Kropa; razred in stopnja III/3, T (telegraf, ni telefona), L (sluţba), Praprotnik
Ljudmila (predstojnica pošte).
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte …, 1925
☺☺ Leto 1926 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1926
Vir: DAR
Pošta Kropa; pogodbena pošta; razred III., stopnja 1.
Praprotnik Ljudmila (predstojnica pošte).

T (telegraf, ni telefona),

Vir: Staleţ osebja direkcije pošte … 1928; posredoval Veni Ferant

☺☺ Leto 1927 ☺☺
Pošta Kropa: Praprotnik Ljudmila, predstojnica pošte.
Vir: DAR

☺☺ Leto 1928 ☺☺
Pošta Kropa: Praprotnik Ljudmila, predstojnica pošte.
Vir: DAR
Osebne vesti s pošte. … Za vodstvo pogodbenih pošt so napravili izpite: … Terezija
Lotrič.
Vir: Jutro, 18. 10. 1928


Kraljevina Jugoslavija
☺☺ Leto 1929 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1929
Vir: delcampe.net
Razpisuje se sluţba pogodbenega poštarja pri pošti Kropa (II.-3). Prošnje s prilogami
naj se vlagajo na direkcijo pošt in telegrafov v Ljubljani do 4. oktobra.
Vir: Jutro, 27. 9. 1929
Osebne vesti s pošte. … Postavljena je za pogodbeno poštarico: … Rezika Lotrič v
Kropi.
Vir: Jutro, 18. 12. 1929
☺☺ Leto 1930 ☺☺
Pošta: Kropa: Lotrič Rezika, poštarica.
Vir: DAR

† Hermina Schiffrer. Odprta noč in dan so groba vrata! V nedeljo je umrla gdč.
Hermina Schiffrer. Pokopali so jo včeraj.
Vir: Jugoslovan, 3. 12. 1930
☺☺ Leto 1931 ☺☺
Pošta: Kropa: Lotrič Rezika, poštarica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1932 ☺☺
Pošta: Kropa: Lotrič Rezika, poštarica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1933 ☺☺
Pošta: Kropa: Lotrič Rezika, poštarica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1934 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1934
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Pošta: Kropa: Lotrič Rezika, poštarica.
Vir: DAR

☺☺ Leto 1935 ☺☺
Pošta: Kropa: Lotrič Rezika, poštarica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1936 ☺☺
Prvega novembra je bila pri pošti Kropa otvorjena telefonska centrala.
Vir: Slovenski dom, 5. 11. 1936
Telefonsko centralo so otvorili s 1. novembrom pri pošti Kropa.
Vir: Domoljub, 11. 11. 1936
☺☺ Leto 1937 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1937
Vir: delcampe.net
Pošta: Kropa: Lotrič Rezika, poštarica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1938 ☺☺
Pošta: Kropa: Lotrič Rezika, poštarica.
Vir: DAR

(Filip Legat) Poročil se je leta 1938. z devet let mlajšo Reziko Lotrič iz Škofje Loke, ki je
bila kroparska poštarica.
Vir: Gorenjski glas, 22. 6. 2001

Rezika Lotrič, por. Legat z moţem Filipom, ok. 1940
Vir: Gorenjski Glas, 22. 6. 2001

☺☺ Leto 1939 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1939
Vir: ebay.com
Pošta: Kropa: Legat Rezika, poštarica.
Vir: DAR
☺☺ Leto 1940 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc / arhiv Igor Pirc
Pošta: Kropa: Legat Rezika, poštarica.
Vir: DAR


Nemška okupacija
☺☺ Leto 1941 ☺☺
Nemčija si je pri delitvi Slovenije prisvojila tri četrtine gospodarsko najbolj razvitega
ozemlja. Na prevzem poštnih uradov v okupiranih pokrajinah je bila nemška poštna
uprava temeljito pripravljena. Ţe vnaprej je bilo določeno tako vse osebje kot potreben
material in inventar za poslovanje pošt. Poštne urade na Štajerskem so prevzemali
usluţbenci z območja poštne direkcije Gradec, na Koroškem in Gorenjskem pa z
območja poštne direkcije Celovec. Takoj so začeli organizirano uvajati nov, nemški
poštni sistem. Za upravnike so postavili izključno zanesljive svoje ljudi, ki so jim zaupali
tudi delo v telefonskih centralah in pri telegrafu. V dostavni sluţbi in pri manj
pomembnih manipulativnih opravilih pa so lahko delali Slovenci.
Vir: Pošta, telegraf in telefon med drugo svetovno vojno (Ljudmila Bezlaj-Krevel;
v Pošta na slovenskih tleh – PS).
Nemška okupacijska oblast je na Gorenjskem uvedla poštne centre v okroţnih mestih
Kamniku, Kranju in Radovljici. Poštni urad Kropa je spadal pod Radovljico.
Vir: Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc)

Poštni ţig Kropp (b. Radmannsdorf Save), 1941
Vir: Vigenjc XI. – arhiv Igor Pirc
☺☺ Leto 1942 ☺☺

Poštni ţig Kropp (b. Radmannsdorf Save), 1942
Vir: ebay.com
Napad na poštni urad 1942. 28. avgusta 1942.: Napad gorenjskih partizanov na
tovarno in občinski ter poštni urad v Kropi.
Vir: Gorenjski glas, 25. 8. 1949 (Spominski dnevi)
☺☺ Leto 1943 ☺☺
V spisku poštnih uradov Velikega rajha je poštni urad Kropp omenjen za leti 1941 in
1942, od leta 1943 do konca vojne pa ni več naveden, kar kaţe na to, da so ga zaprli.
To posredno dokazujejo nekatera pisma pošiljateljev iz Krope, oddana na pošti v
Podnartu. Od poletja 1943 do konca vojne ni delovala tudi nemška šola, ker se zaradi
bliţine partizanskih enot nemški učitelji niso več počutili varne.
Vir: Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc)

☺☺ Leto 1944 ☺☺

Oberkrainer Gemeindegeschäfiskalender fur das Jahr 1944
Op.: Kraj Kropa, Okraj Radovljica, Občina Kropa, Pošta v Podnartu.
Prev.: Pošta, dzt. (sedaj v Podnartu), geschl. (zaprto) b. a. w. (do daljnega)!

V pismu sinu Boţidarju - Darčku na Dunaj od 26. 2. 1944 je tudi zapisano: danes bo
popoldne tudi pogreb pismonoša Janeza Ahačiča.
Vir: napisal Rok Gašperšič

☺☺☺☺

Svoboda
☺☺ Leto 1945 ☺☺
Po osvoboditvi so v poštnem uradu Kropa najprej uporabljali prvi starojugoslovanki ţig,
iz katerega so izklesali napis Kropa v cirilici. Uporaba je dokumentirana v letu 1946.
Vir: Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc)
Uradnice in pismonoše (po vojni): Uradnice: Rezka Legat, roj. Lotrič, Zofka Peternel,
Draga Popovič, Mihela Kavčič, Branka Toplišek, Slavica Goli in Monika Tušek.
Poštarji: Bolteţar Resman, Lojz Toplišek (vrnil na Dolenjsko), Drago Duljak (Kamna
gorica), Janez Turza, Zdenko Zupan (poštar z najdaljšim staţem v Kropi), njegove
zamenjave pa, Slavko Lombar, Davorin Bratuš, in Brane Sedej, ko je bil Zdenko v JLA
ter Tine Toplišek.
Za Kropo je bil le en poštar, v dostavi je imel še Lipnico pri Kropi, Srednjo in Spodnjo
Dobravo in Brezovico, ki spada v KS Kropa. Na Zgornjo Dobravo, pa je nosil
Kamnogoriški poštar!
Napisal Boţo Zupan, april 2020
☺☺ Leto 1946 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1946
Vir: arhiv Igor Pirc / delcampe.net
☺☺ Leto 1947 ☺☺
V letu 1947 se je začel uporabljati nov enokroţni ţig z napisom v latinici v zgornjem
obodu kroga.
Vir: Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc)

Poštni ţig Kropa, 1947
Vir: arhiv Igor Pirc
☺☺ Leto 1948 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1948
Vir: arhiv Bojan Kranjc / DAR
☺☺ Leto 1951 ☺☺
Zaprtje IKŠ Plamen. … Kako nenadna je bila odločitev o zaprtju IKŠ, je zaznati po tem,
da je iz Glavne direkcije še vse poletje v Kropo prihajala pošta za začetek šolskega leta,
predmetnik, učbenike itd.
Vir: Vigenjc I., 2001
☺☺ Leto 1952 ☺☺
Po letu 1952 so bili znova uveljavljeni ţigi z napisi kraja v latinici (zgoraj) in cirilici
(spodaj).
Vir: Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc)
☺☺ Leto 1953 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1953
Vir: DAR

☺☺ Leto 1955 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1955
Vir: DAR
Pošta v Lodnovi hiši 1955-1970: Poštna uradnica je bila Zofka Peternel. Po selitvi
pošte v Plamenovo zgradbo, je bila v hiši levo spodaj Trafika, v kateri je prodajala
Polona Resman, časopise, cigarete … Naprej, je bila v teh prostorih zbiralnica za
čistilnico Polonca, ki je imela sedeţ v Radovljici, potem pa nekaj časa še trgovina z
galanterijo Reflex, Marjana Klinarja iz Smokuča, desno spodaj, pa je najprej stanovala
računovodkinja tovarne Uko Kropa, kasneje pa je imel trgovino in izloţbo medenih
izdelkov, med, sveče, jaslice … medičar in poštar Vili Luznar, do selitve na Studenčice.
Napisal Boţo Zupan, april 2020

Poštni urad Kropa, od. 1970
Vir: DAR
Op.: V tej stavbi (v sredini) je bila pošta od 1955-1976!
☺☺ Leto 1956 ☺☺
Ţige, redne in priloţnostne, so za celotno ozemlje Jugoslavije v letih med 1956 in 1991
izdelovali graverji v kroparskem podjetju UKO (»Na tisoče«, je povedal nekdanji delavec
UKO ob odprtju razstave o poštni zgodovini Krope julija letos). Tudi ta del poštne
zgodovine, tesno povezan s Kropo in njenimi obrtnimi dejavnostmi, bi bilo treba še
posebej osvetliti ter podatke in pričevanja ohraniti za zgodovino.
Vir: Vigenjc XI. (avtor Igor Pirc)
☺☺ Leto 1957 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1957
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1958 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1958
Vir: DAR
☺☺ Leto 1960 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1960
Vir: DAR
☺☺ Leto 1961 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1961
Vir: delcampe.net (1, 2)
☺☺ Leto 1962 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1962
Vir: DAR

Vir: Iskra, februar 1962
Op.: Oglas z omembo pošte Kropa.

☺☺ Leto 1963 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1963
Vir: delcampe.net

Kdo je kriv za zamujanje in izgubljanje poštnih pošiljk? (nadaljevanje) … Poglejmo
sedaj nekaj naslovov, kakršnih se pošiljatelji posluţujejo in kakšni bi v resnici morali biti.
Nepravilno je: Trgovsko podjetje »Murka« Lesce — Kropa št. 9 — pošta Podnart /
Turistično društvo - Bohinj / Tovarna »Iskra« Kranj — Lipnica — pošta Podnart. Pravilno
je: Trgovsko podjetje »Murka« Lesce — Poslovalnica št. 9 — pošta kropa / Turistično
društvo Bohinj – pošta Stara Fuţina / Tovarna »Iskra« Kranj — obrat Lipnica — pošta
Kropa.
Če gre pri tem za knjiţene pošiljke, potem pošiljk prvima dvema nepravilnima
naslovoma poštni usluţbenec ne bi smel sprejeti, medtem ko pri tretjem primeru ne ve
in tudi ne more
vedeti, ali je pošiljatelj navedel pravilno pošto. Pri usmerjanju navadnih pisemskih
pošiljk bo usmerjevavec v glavnem pozoren le na oznako pošte in je za pošiljki pod 1 in
3 skoraj v 99 primerih gotovo, da jih bo usmeril pošti, označeni na pošiljki. Pošiljko pod
2, pa bi praviloma moral vrniti pošiljatelju, da navede naslovno pošto. Tako bo pošta
Podnart morala na pošiljkah pod 1 in 3 popraviti naslov, prečrtati »Podnart« in napisati
»Kropa«. Pošta Podnart je pri odpravi v kartiralni zvezi s pošto Ljubljana 2, ki ji pošlje
pošiljki s popravljenim naslovom. Pošta Ljubljana 2 pošlje pošiljki pošti Jesenice 2, ta pa
z avtobusom zjutraj pošti Kropa. Naslovnika prejmeta pošiljki s 24-urno zamudo. Toda
to ni vse. Koliko je tu nepotrebnega dela in poti zaradi netočnega naslova. … / Joţe
Praprotnik.
Vir: Glas, 9. 1. 1963

Priloţnostna pisemska kuverta »Partizanski dom Jelovica«, 1963
Vir: delcampe.net

Priloţnostni poštni ţig »Partizanski dom Jelovica«, 1963
Vir: Vigenjc XI. (avtor Igor Pirc) / delcampe.net
☺☺ Leto 1964 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1964
Vir: delcampe.net

Poštni nabiralnik na stanovanjskem bloku v Kropi, odposlana 1964
Vir: DAR (detajl)

☺☺ Leto 1965 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1965
Vir: delcampe.net (1, 2)
☺☺ Leto 1966 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1966
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1967 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1967
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1968 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1968
Vir: DAR
Sto ţensk na Triglav. Francka Blaznik, 1943, telefonistka, Kropa: To sem si ţe od
nekdaj ţelela.
Vir: Tedenska tribuna, 11. 9. 1968

☺☺ Leto 1969 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1969
Vir: DAR / kamra.si
Novi ţigi, 3. avgusta 1969.; na pošti Kropa za tradicionalno proslavo »Zbor kurirjev
NOV«.
Vir: Tovariš, 23. 12. 1969

Priloţnostni poštni ţig »Zbor kurirjev Kropa«
Vir: Tovariš, 23. 12. 1969
☺☺ Leto 1970 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1970
Vir: delcampe.net
Pošta v zgradbi Plamena 1970-1976. Nekako od leta 1970 dalje, pa do izgradnje
novega bloka, leta 1976 je pošta obratovala v Plamenovi zgradbi (Kropa št. 1b), v
srednji etaţi, čez cesto nasproti trgovine, kjer je tovarna Plamen imela arhiv, v zgornji
etaţi je bila ambulanta in zobna ambulanta, v spodnji etaţi pa menza in kuhinja tovarne
Plamen. Poštna uradnica, pa je bila Draga Popovič, ki se je kasneje preselila v
Radovljico. V prostorih takratne pošte, pa je sedaj ambulanta.
Napisal Boţo Zupan, april 2020
☺☺ Leto 1971 ☺☺
16. maja 1970 je bil sprejet sklep o uvedbi poštnih številk s 1. junijem 1971 (uvajali so
jih potopoma). Slovenija je imela vodilno številko 6, pokrajinska poštna oznaka za
Gorenjsko je bila 4, kroparski poštni urad je dobil razločevalno številko 245.
Vir: Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc)

Poštni ţig Kropa, 1971
Vir: arhiv Bojan Kranjc / kamra.si

Delo, 28. 5. 1971
☺☺ Leto 1972 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1972
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1973 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1973
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1974 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1974
Vir: delcampe.net / DAR
☺☺ Leto 1975 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1975
Vir: DAR / arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1976 ☺☺

Pošta Kropa v novih prostorih

Poštni ţig Kropa, 1976
Vir: DAR
Pošta v novem bloku 1976 – januar 2014: Uradnice v novem bloku so bile Mihela
Kavčič iz Kamne gorice, Branka Toplišek, Slavica Goli in Monika Tušek. V času
renoviranja, oziroma dozidave prostora pošte v novem bloku, je pošta od 3. 1. 1994 pa
do 30. 6. 1994 obratovala v spodnjih prostorih trgovine ZRZ in Jaka bara, na Stočju
(Kropa št. 125c) lastnika Zupan Radota. Počasno ukinjanje pošt, oziroma prenos
obratovanja pošt v trgovine Mlinotest, se je zgodil tudi v Kropi. Pošta, se je tako iz
novega bloka, v januarju 2014, preselila v stari blok, v prostor trgovine Mlinotest. Po
dobrih 5-ih letih delovanja, pa je bila tudi ta pošta, dne 1. maja 2019 ukinjena. Tako je
pred vhodom v trgovino Mlinotest v Kropi, ostal samo še poštni nabiralnik.
Napisal Boţo Zupan, april 2020
Leto 1976; za pošto 64245 Kropa so kupljeni novi prostori. / Vir: Čehovin

V Kropi 33 novih stanovanj. Kropa – Gradbeno podjetje Gorenjc iz Radovljice je
začelo graditi maja 1975 v Kropi stanovanjski blok, v katerem bo 33 stanovanj. Zgrajen
bo oktobra letos. Stanovanjska površina 10 dvosobnih stanovanj s kabinetom, osmih
dvosobnih stanovanj, desetih garsonjer, dveh enosobnih stanovanj, dveh dvosobnih
mansardnih stanovanj in enega enosobnega stanovanja bo znašala 1695 kvadratnih
metrov. Gradnjo novega bloka financirajo Plamen, stanovanjska zadruga Iskra in
stanovanjska skupnost Radovljica. V bloku bodo tudi poslovni prostori PTT iz Kranja.
Predračun za stanovanjsko poslopje brez zunanje ureditve znaša 9,067.137 dinarjev,
po dokončanju vseh del pa bodo stroški dosegli 10,294.023 dinarjev. Cena kvadratnega
metra je le 6070 dinarjev, kar priča o ustreznosti projekta ter dobrem sodelovanju med
investitorjem in izvajalcem del.
Z dograditvijo tega stanovanjskega bloka, lanskim popravilom trgovskega lokala,
načrtovano izgradnjo gasilskega doma in športnega igrišča bo del Krope nad
sindikalnim domom urejen. / C. R.
Vir: Glas, 13. 8. 1976
Nova stanovanja v Kropi. V sredo, 27. oktobra, so v Kropi razdelili ključe za 33
stanovanj v novozgrajenem stanovanjskem bloku v Polju poleg Tovarne vijakov
Plamen. Blok je bil zgrajen pred dnevi, investitorji pa so bili Plamen Kropa,
Stanovanjska zadruga Iskra Lipnica in Samoupravna stanovanjska skupnost Radovljica
— enota za druţbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu. Stanovanjski objekt je
zgradilo Splošno gradbeno podjetje Gorenje iz Radovljice, gradnja je veljala prek 10
milijonov dinarjev brez komunalnega prispevka, nadzor nad deli pa je upravljalo podjetje
Alpdom Radovljica. Od 33 stanovanj v tem novem objektu je, dobilo ključe 20
Plamenovih delavcev, 6 članov kolektiva Iskra Lipnica in 7 občanov oziroma druţin, ki
so dobili stanovanja iz tako imenovanega solidarnostnega sklada. V novem
stanovanjskem objektu so tudi prostori za pošto. / A. Z. — Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 29. 10. 1976
☺☺ Leto 1977 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1977
Vir: arhiv Rajko Jagrič † / DAR

☺☺ Leto 1978 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1978
Vir: delcampe.net
285 naselij brez telefona. …Telefonsko omreţje sestavlja 25 avtomatskih telefonskih
central s skupno zmogljivostjo 16.580 priključkov in je telefonski promet na Gorenjskem
povsem avtomatiziran. Do konca leta 1980 bo v prometu 29 avtomatskih telefonskih
central z zmogljivostjo 21.940 priključkov, od katerih bo izkoriščenih 18.270 priključkov.
Ţe letos bosta začeli delati dve novi avtomatski telefonski centrali v Kropi in v Kriţah. Pri
sedanjih desetih telefonskih centralah pa bodo zmogljivost povečali tako, da bodo
zmoţne sprejeti še nadaljnjih 5100 telefonskih priključkov.
Vir: Glas, 17. 2. 1978
☺☺ Leto 1979 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1979
Vir: delcampe.net / DAR

☺☺ Leto 1980 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1980
Vir: DAR / delcampe.net

Še bomo čakali na telefonske priključke. … V Radovljici so centralo razširili na 2000
priključkov, vendar pa bodo morali povečati zmogljivost. Najprej nameravajo zgraditi
novo poslopje pošte, kasneje pa še telefonsko centralo. … V Kropi so postavili novo
telefonsko centralo, zaključuje pa se akcija tudi v Kamni gorici.
Vir: Glas, 31. 10. 1980
☺☺ Leto 1981 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1981
Vir: delcampe.net
Neuspel poskus ropa pošte v Kropi. Konec januarja letos p a so ponoči stanovalci v
bliţini pošte v Kropi opazovali NSU modre barve in dva moška, ki sta se motala okoli

pošte. Z vhodnih vrat sta Oblak in Knol snela steklo, vendar pa kaj dlje nista uspela priti,
zato sta steklo postavila nazaj in se odpeljala.
Vir: Glas, 19. 6. 1981
☺☺ Leto 1983 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1983
Vir: DAR
☺☺ Leto 1984 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1984
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka / arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1985 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1985
Vir: delcampe.net
Krajevna skupnost Srednja Dobrava. Velike teţave, ki jih nikakor ne morejo razrešiti,
imajo s pošto. Ob sobotah ne dobivajo pošiljk. Zanimivo pa je tudi, da del naselij iz
krajevne skupnosti spada pod pošto Kropa (Lipnica, Srednja in Spodnja Dobrava), del
pa pod Kamno gorico (Mišače in Zgornja Dobrava). Velikokrat prihaja zaradi takšne
organizacijske razdelitve do zmede in pošta teţko najde pot do naslovnika. Zato ţelijo,
da bi celotna krajevna skupnost z vsemi naselji spadala pod eno pošto; pa naj bo ţe
pod katerokoli …
Vir: Gorenjski glas, 13. 12. 1985
Oboroţen rop v Kropi. Kropa — V petek, 13. decembra, je ob 8.10 v poštno poslopje v
Kropi vstopil neznanec, ki je skrival obraz za rdečim šalom, naper il pištolo v upravnico
za pultom in stranko, ki je prišla po opravkih, in zahteval denar. Potem ko je ustrahoval
ţenski na pošti, je iz predala vzel 500 tisoč dinarjev gotovine, s pulta pa dve denarnici z
dokumenti in 13 tisočaki gotovine, nato pa pobegnil proti gozdnatemu pobočju.
Takoj ko so dobili obvestilo, so delavci UNZ iz Kranja začeli z akcijo, v kateri sodelujejo
tudi pripadniki zaščitne enote milice. Dodobra so preiskali okolico, območje Krope je
preletel tudi helikopter RSNZ . Storilca niso izsledili. Več o petkovem oboroţenem ropu
preberite na 7. strani.
Vir: Gorenjski glas, 17. 12. 1985
V petek je neznanec oropal pošto v Kropi – Roparja še vedno iščejo. Za zdaj še
neznani storilec, ki ga od petka vztrajno iščejo, je 13. decembra, kmalu po osmi uri,
vstopil v poslopje pošte v Kropi, naperil pištolo in polglasno ukazal: »Vadi pare!« - V
zadnjih letih je to ţe četrti rop na Gorenjskem.
Kropa — Na pošti sta bili v petek zjutraj le upravnica Mihaela Šlibar in stranka Cita
Batos. Ropar je vanju naperil pištolo in jima ukazal, naj leţeta. Ţenska pred pultom je
ubogala, Šlibarjeva pa je skušala pobegniti skozi stranski izhod. Ko je neznanec opazil
njeno namero, je hipoma preskočil pult čez tehtnico in ţensko z udarcem po rami pobil
na tla. Ta čas je Batoševa pobegnila na prosto.
Ropar je iz odklenjenega predala vzel okoli 500 tisočakov gotovine v bankovcih po tisoč
dinarjev, točna vsota še ni ugotovljena. S pulta je zel tudi dve denarnici s 13 tisočaki

gotovine in dokumenti. Ko si je napolnil ţepe, je ropar pobegnil proti gozdnatemu
pobočju za blokom, v katerem je pošta
Delavci Uprave za notranje zadeve iz Kranja so, takoj ko so bili obveščeni o dogodku,
začeli preiskovati Kropo in okolico, to območje je preletel tudi helikopter, vendar
neznanega roparja še niso uspeli izslediti.
Vir: Gorenjski glas, 17. 12. 1985

Kot so izpovedali očividci, je neznani ropar star med 25 in 30 leti, visok od 175 do 180
centimetrov, vitke postave, verjetno svetlo kostanjevih las, oblečen v modre (najbrţ
delovne) hlače, modro-sivo bundo, čez obraz si je potegnil rdeč pleten šal, glavo pa
pokril s kapo. Obut je bil v škornje do kolen, svetlorjave barve z dvema modrima
prečnima črtama.
Govoril je srbohrvatsko. V veliko pomoč pri odkritju storilca petkovega ropa bodo
delavcem UNZ obvestila občanov, ki so morebiti videli neznanca. Vsi, ki bi karkoli vedeli
o petkovem dogodku ali videli storilca na begu, naj to sporoče najbliţji postaji milice ali
UNZ v Kranju. / D. Ţ.
Vir: Gorenjski glas, 17. 12. 1985

Gorenjski glas, 27. 12. 1985
☺☺ Leto 1986 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1986
Vir: delcampe.net
Teţave imajo s pošto. Srednja Dobrava — V krajevni skupnosti Srednja Dobrava v
radovljiški občini imajo nenehne teţave s pošto. Ob sobotah je ne dobivajo. Še večji
problem pa je, ker del krajevne skupnosti pokriva pošta Kropa, drugi del pa pošta
Kamna gorica. Včasih mine tudi štiri in več dni, da naslovnik dobi pošto. To še posebno
moti krajane, ki imajo različne samoupravne zadolţitve in so doma na Zgornji Dobravi.
Sedeţ krajevne skupnosti je namreč na Srednji Dobravi. / C. R.
Vir: Gorenjski glas, 25. 2. 1986
Zakaj enostavno, če lahko drugače. Zgodba, da bi uredili pošto v krajevni skupnosti
Srednja Dobrava, je še najbolj podobna jari kači. Zdaj spada nekaj naselij v krajevni
skupnosti pod pošto Kamna gorica, nekaj pa pod Kropo. V Podjetju za ptt promet v
Kranju so gluhi za predloge, da bi za celotno krajevno skupnost določili eno pošto. Še
več. Kadar Podjetje za ptt promet pošilja račune ali drugo pošto v krajevno skupnost
Srednja Dobrava, gre pismo najprej na pošto Podnart, kjer ugotovijo, da ne spada v
njihovo območje. Od tam gre na pošto v Kropo, ki pa spet ni prava, in nazadnje na
pošto Kamna gorica. Če gre po sreči, mine samo pet dni, preden v krajevni skupnosti
dobijo pošto iz Kranja.
Vir: Gorenjski glas, 23. 5. 1986
☺☺ Leto 1987 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1987
Vir: delcampe.net
Leto 1987; pošte 64245 Kropa, 64244 Podnart in 64275 Begunje so bile obnovljene.
Vir: Miran Čehovin
☺☺ Leto 1988 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1988
Vir: DAR
☺☺ Leto 1989 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1989
Vir: DAR / arhiv Boţo Zupan
☺☺ Leto 1990 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1990
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1991 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1991

Vir: Vabilo na razstavo (Kroparski muzej)
Republika Slovenija. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je pošta v Kropi še naprej
uporabljala jugoslovanska poštna ţiga a in b.
Vir: Vigenjc XI. (avtor Igor Pirc)
☺☺ Leto 1994 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1994
Vir: delcampe.net
Konec 1995. vsako gospodinjstvo telefon. … Trenutno je na Gorenjskem 51
sodobno opremljenih pošt s štirimi poštnimi zbiralnicami, ţe posodabljajo pošti v Kropi
in Ratečah, načrtujejo pa jo tudi v Ţirovnici in v Kranjski Gori. Pripravljajo pa v Poslovni
enoti PTT Kranj tudi izgradnjo novih pošt na Primskovem, v Straţišču in v Begunjah. …
Vir: Gorenjski glas, 29. 4. 1994

Zdenko Zupan
Zdenko Zupan iz Krope: "Kot pismonoša sem dosti med krajani in poznam njihovo
razpoloţenje. Številni ne vedo kaj dosti o novih občinah, zato na vse skupaj gledajo z
nezaupanjem. Jaz sem za to, da je Kropa občina. Mislim, da bo potlej vsaj nekaj
denarja ostalo v Kropi. Novo občinsko vodstvo bo moralo najprej močno »pritisniti«, da
bodo cestarji izpolnili obljube in posodobili glavno cesto.«
Vir: Gorenjski glas, 27. 5. 1994

Posodobljene pošte. Letos so bile na Gorenjskem posodobljene tudi pošte v Kropi,
Ţirovnici, Ratečah in Kranjski Gori. V programu pa je tudi pridobitev zemljišča za pošto
v Begunjah, za Primskovo in ureditev pošte v Straţišču.
Vir: Gorenjski glas, 9. 12. 1994
☺☺ Leto 1995 ☺☺

Priloţnostna dopisnica »Barčice sv. Gregorja« 1995
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1996 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1996
Vir: arhiv Bojan Kranjc
S prvim marcem 1996 je Pošta Slovenije poenostavila sistem oznak s črtanjem
nepotrebne vodilne številke 6. V Kropi so, kot marsikje drugje, najprej umaknili šestico v
obstoječih ţigih, tako da je številka pošte na videz pomaknjena v desno). Po evidenci

poštnega urada Kropa sta bila tako prirejena ţiga v uporabi od 4. 3. 1996 do 11. 4.
2000.
Vir: Vigenjc XI. (avtor Igor Pirc)

Poštni ţig Kropa, 1996
Vir: Vigenjc XI. (avtor članka Igor Pirc)
☺☺ Leto 1997 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1997
Vir: arhiv Bojan Kranjc / arhiv Boţo Zupan

Priloţnostni poštni ţig »Srečanje planincev Pošta-Telekom …«, 1997
Vir: Vigenjc XI. (avtor članka Igor Pirc)

Priloţnostni poštni ţig »Boţična in novoletna znamka«, 1997
Vir: Pošta Slovenije
☺☺ Leto 1998 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 1998
Vir: arhiv Boţo Zupan
☺☺ Leto 2002 ☺☺

Ţig »Poštnina plačana pri pošti 4245 Kropa«, 2002
Vir: arhiv Boţo Zupan
☺☺ Leto 2004 ☺☺

Ţig »Poštnina plačana pri pošti 4245 Kropa«, 2004
Vir: arhiv Boţo Zupan
☺☺ Leto 2008 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 2008
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 2009 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 2009
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 2011 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 2011
Vir: delcampe.net
V Kovaškem muzeju v Kropi so s filatelistično razstavo zaznamovali 160 let pošte
(1851-2011). Ob tem so izdali kopijo stare razglednice in pripravili priloţnostni
poštni ţig.
Častitljivo obletnico kroparske pošte so v Kovaškem muzeju zaznamovali z odprtjem
filatelistične razstave, na kateri je predstavljena zgodovina poštnega urada Kropa,
poštni ţigi od sredine 19. stoletja do danes in Kropa in okoliški kraji na starih
razglednicah. Razstavo sta skupaj pripravila vodja Kovaškega muzeja, kustodinja Saša
Florjančič in filatelist Igor Pirc iz Ljubljane, oblikovala pa jo je Barbara Bogataj Kokalj.
»Na petih panojih predstavljamo zgodbo kroparskega poštnega urada skozi poštne ţige
in znamke, uporabili smo nekaj primerkov dopisnic iz bogate zbirke pošte, ki je prihajala
iz Evrope v Kropo,« je povedala Florjančičeva. »Jedro razstave pa je izjemna zbirka
znamk, ţigov in razglednic, ki jo je za razstavo namenil Igor Pirc.«
Predstavljenih je 13 različnih ţigov, ki so jih v Kropi uporabljali v sto šestdesetih letih, in
trije priloţnostni ţigi, v soboto je bil na voljo še četrti, na ogled pa je tudi bogata zbirka

razglednic iz Krope in okolice. »Filatelisti se običajno ogrejemo za določeno temo, ki jo
raziskujemo do potankosti. Jaz sem se za Kropo odločil tudi zato, ker oba starša
izhajata iz Krope, sam pa sem več let ţivel v Lipnici, je povedal Igor Pirc, sicer tudi
predsednik Filatelistične zveze Slovenije, in dodal, da ţige in znamke iz Krope zbira
prek trideset let, nekaj izjemnih primerkov pa je v zadnjih letih kupil tudi na avkcijah po
Evropi, med drugim tudi tisto, ki jo je prejel njegov pradedek Franz Pirc, ki je izdeloval in
prodajal ţeblje. Razstavo dopolnjuje tudi zbirka osemdesetih razglednic z motivi Krope
in okolice od Lipnice, Podnarta, Dobrave, podob iz planin. »Predstavljene so
razglednice iz konca 19. stoletja pa do leta 1968. Na njih se lepo vidi razvoj Krope in
okolice, kraj pa je predstavljen tudi kot romarski kraj, center kovaštva, na ogled so
motivi kulturnega doma in bazena iz petdesetih let, pa počitniško naselje Rdečega kriţa
na Dobravi … Gre za prvo tako temeljito razstavo razglednic Krope doslej, dodaten
pomen pa daje strokovna razlaga motivov in ponekod tudi zapisov na razglednicah.«

Soavtorja razstave, filatelist Igor Pirc in kustodinja Saša Florjančič ob sliki Franceta
Aţmana, kroparskega postiljona (poštarja) iz začetka prejšnjega stoletja
Ob razstavi so pripravili tudi priloţnostni ţig in znamko z motivom poročnega svečnika
mojstra Joţa Bertonclja. Filatelisti so tako na kopiji razglednice iz leta 1899, ki sta jo
zaloţila Kovaški muzej in Turistično društvo Kropa, v soboto lahko pošiljali pošto iz
Krope za svoje zbirke. Zanimanja je bilo precej, saj so pošle vse znamke. Razstava bo
v Kovaškem muzeju na ogled do konca avgusta.
Vir: arhiv.gorenjskiglas.si (avtor Igor Kavčič)
Obletnica pošte v Kropi: V soboto, 2. 7. 2011, na dan Kovaškega šmarna v Kropi, je
bila na pošti, ob 160 letnici pošte v Kropi, izdana dopisnica/razglednica z ţigom Pošte
Kropa in z ţigom Kovaškega šmarna, z znamko kroparskega poročnega svečnika, na
hrbtni strani, pa z reprodukcijo ilustrirane dopisnice Krope, odposlane leta 1899.
Napisal Boţo Zupan, april 2020

Ponatis prve razglednice Krope, 2011
Vir: delcampe.net

Priloţnostni poštni ţig »Kovaški šmaren«, 2011

Vir: Vigenjc XI. (avtor članka Igor Pirc)
☺☺ Leto 2013 ☺☺

Pošta Kropa (Kropa 3b, 4245 Kropa), 2013
Vir: PTT Kranj
☺☺ Leto 2014 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 2014
Vir: arhiv Boţo Zupan

☺☺ Leto 2015 ☺☺

Poštni ţig Kropa, 2015
Vir: arhiv Boţo Zupan
☺☺ Leto 2016 ☺☺

Ţig Pogodbena pošta Kropa, 2016
Vir: Pošta Slovenije
 Leto 2019 

Konec pošte Kropa
Koliko pošt so zaprli. … Ni pa krajšanje delovnega časa edini ukrep, ki se ga
posluţujejo. Nekatere enote tudi zapirajo vrata. »Letos smo zaprli 18 pošt, pri čemer
smo na 13 poštah na ruralnih območjih, ki smo jih zaprli, vzpostavili t. i. pismonoško
pošto,« pojasnjujejo. Te so: … 4245 Kropa.
Vir: slovenskenovice.si, 18. 10. 2019

Poštni ţig Radovljica, 2019
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Op.: Oznaka g pomeni – pismonoška pošta Kropa (od 1. 2. 2019)!


Polni naslovi virov:
Poštni urad Kropa – Zgodovina poštne dejavnosti v Kropi s poudarkom na
razvoju poštnih ţigov. / Avtor Igor Pirc (Vigenjc XI.)
Filatelistično gradivo o Kropi (iz arhiva in fotodokumentacije Kovaškega muzeja
ter iz zbirke Igorja Pirca, Vigenjc XI.)
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