
 

 

Pošta Bled 
 
 

Čas predno je bila na Bledu pošta 
 
Prva pisma, ki so bila poslana z Bleda, so bila ţigosana v Kranju. Ko so leta 1783 
vzpostavili poštno linijo Ljubljana-Trbiţ, so pisma ţigosali bliţje. Najprej v Zapuţah (ţig 
Safnitz), kasneje (Safnitz-Ottak), po letu 1834 na Zgornjem Otoku (Ottok) in po letu 
1850 seveda na Bledu (Veldes). 
Pisma, ki so bila poslana na Bled 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 
 

     
 

Poštni ţigi, kjer so ţigosali pisma/pošto poslano z Bleda 
Vir: vse arhiv Konrad Kajtna 

Op.: Krainburg, 1795 / Safnitz-Ottak, 1833 / Ottak 1836 
 
 

 
 

Pismo poslano z Bleda, 1846 
Vir: arhiv Konrad Kajtna 

Op.: Pismo je bilo poslano z Bleda, ţigosano v Radovljici in poslano v Maria Zell! 



 

 

 

Bled (nabiralnica), od 1850 
 
Oznanilo. V Bledu bo s 1. julijam t. l. pisemsko naberništvo v djanje stopilo. 
Pečalo se bo z preskerbovanjem pisem, časopisov in drugih pošilitev po pošti, ki 4 funte 
ne preseţejo; stalo bo v zvezi z vsimi vradnijami na ljubljansko — belaški cesti in z 
vsakdanskim pisemskim naberništvam v Radoljci, kakor tudi s posebnim poštnim vozam 
za ta namen. 
V neposredno poštno zvezo bo z Radolco s tem stopilo, de bo vsak dan zjutrej o pol 
sedmih iz Radolce pot šel, ki bo po preteku ene ure v Bled prišel, in iz Bleda se na 
večer nazaj vernil. 
Kar se s tem očitno na znanje da. - C. k. poštno vodstvo v Ljubljani 15. junija 1850.  
 

 
 

Imenik krajev, ki k naročilnimu obkraju c. k. poštniga razpošiljanje v Bledu spadajo. 
Vir: Vradni list št. 13. k 28. listu Ljubljanskiga časnika, 5. mal. Serpana 1850. 
 

 
 

Poštni ţig Veldes, 1850* 
Vir: philadria 

Op.: Poštni ţig vtisnjen na znamki izdani leta 1850! 



 

 

Oznanilo. Do zdaj je pot iz Bleda v Rodolco vsak dan dvakrat šel, pozimi bo pa na dan 
le enkrat hodil, namreč vsakdan bo ob 9 zjutraj iz Bleda v Radolco pot nastopil, iz 
Radolce se pa koj spet vernil, ko bo poslatve izročil in prejel in opoldne spet v Bled 
prišel. Mesca aprila bo začel pot spet vsak dan dvakrat hoditi, kakor se je do zdaj 
godilo. Kar se s tem sploh na znanje da. 
C. k. poštno vodstvo v Ljubljani 20. oktobra 1850. / Vernouille, s. r. 
Vir: Vradni list (Ljubljanski časnik), 29. 10. 1850 
 
Poštni voz. Še eno drugo ţeljo zastran Gorenskiga imamo pri sercu, ktero pa 
predloţimo našimu c. kr. poštnimu vodstvu, ktero dobrovoljne svete rado posluša in 
pomaga, kjer pomagati more. Znano je, da se iz Ljubljane hitrej in bolje kup v Gradec, 
kakor v Bled pride; tega vzrok je ţeleznica v Gradec, ktere se ve, da si v Bled ne 
moremo ţeleti. Potovanje na Gorensko stran vunder polajšati, bi bilo potrebno, da bi 
poštni voz o takim času (in morebiti tudi večkrat o tednu) iz Krajnja odrinil, da bi ne 
prišel ravno o polnoči na Otok, kjer ni nobene prave gostivnice za prenočiti, na pot v 
Bled se podati o polnoči je pa tudi nerodno. Vemo scer, da pošta gre naprej, in da je z 
drugimi poštami vredneja; ali bi se pa ne dala ta reč saj poleti na kakošno drugo viţo 
izpeljati. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 16. 7. 1851 
 
 

 
 

Hotel Mallner 
Vir: europeana.eu (slikar L. Benesch) 

Op.: Po informacijah je bila prva poštna nabiralnica (k. pošta) v hotelu Malnar. 
 
Andrej Mallner. 1850 je kupil Andrej Mallner na Bledu mlin ob jezeru iz katerega je s 
prezidavami nastal hotel Mallner, sedaj Park hotel. Ta je ostal v posesti druţine Mallner 
do leta 1911. Andrej Mallner je umrl 30. novembra 1859 v Ljubljani, njegova vdova 
Marija, rojena Merlak pa 20. maja 1897 na Bledu. 



 

 

Vir: Kronika 1989 (Zgodovina družine Luckmann, Eva Holz) 
 
 
Anton Hoffmann. Ob kopališču je leta 1850 poštni ravnatelj Hoffmann iz Ljubljane 
začel graditi hotel. Odprt je bil leta 1854 in lastnik ga je po svoji ţeni poimenoval 
Louisenbad (Luisine toplice). Uredil je tudi toplice, ki so bile prej slabo vzdrţevane. Tako 
se je začela zgodba današnjega Grand hotela Toplice. 
Vir: rtv-slo.si 
 
 

☼☼☼☼ 
 

Bled (pošta), od ??? 
 

 
 

Pismo poslano z Bleda, 1857 
Vir: arhiv Vojko Zavodnik 

Op.: Datum 23. 9. 1857, poslano v Wengen. 
 
 

   
 

Poštni ţig Bled, 1857 
Vir: arhiv Vojko Zavodnik (oba) 

 



 

 

 
 
 

 
 

Poštni ţig Veldes, 1858* 
Vir: ebay.com 

Op.: Poštni ţig vtisnjen na znamki izdani leta 1858! 
 
 

☺☺ 

 

 

 
 



 

 

Domač koledar slovenski za leto 1860 (detajl) 

☺☺ 

 

 
 

Poštni ţig Bled, 1863 
Vir: arhiv Vojko Zavodnik 

 

 
 

Poštni ţig Veldes, 1863* 
Vir: philadria 

Op.: Poštni ţig vtisnjen na znamki izdani leta 1863! 
 

       
 

Poštni ţig Veldes, 1867* 
Vir: arhiv Bojan Kranjc / philadria / philadria 

Op.: Poštni ţig vtisnjen na znamki izdani leta 1867! 



 

 

 
 

(Poštni hitri voz med Kranjem in Bledom) hodi zdaj vsak dan, ki je v zvezi s poštnim 
vozom med Ljubljano in Celovcem. Vzame pa ta voz vselej le 4 popotnike seboj, ki se 
morejo ţe v Ljubljani za celo pot v Bled vpisati. Pride se v Bled ob 11 ¼  ure dopoldne; 
z Bleda pa se odide ob 12 ½  ure popoldne. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 28. 7. 1869 
 
V Bledu. …Tudi se bo pokazalo, da učitelji vsestransko še drugod prisluţka iščejo in ga 
tudi imajo, akoravno se to z njih sluţbo ne sklada, poštno ekspedicijo preskrbujejo v 
navadi v našem kraju učitelji, drugi menda ravnokar to sluţbo tudi ob enem nastopiti 
mislijo. To se jim vse privoli, vsaj oni so ubogljivi sluge germanizatorja okrajnega 
glavarja ako je treba. Nekteri smejo storiti vse, drugi nič. 
Vir: Slovenski narod, 18. 10. 1870 
 
 

 
 

 
 

Marija Cecilija Schrey, roj. Kerstein,  z moţem Simonom Schreyem 
Vir: Bled 1000 let 

 
 
Tako so Schreyi postali lastniki gospostva Boben. V graščinici so leta 1871 uredili tudi 
pošto, ki so jo istega leta prevzeli tudi v Lescah. Vse kaţe, da je Simon Schrey vodil 
poštne posle v glavnem na Jesenicah, starejši sin Alojz v Lescah, Simonova ţena 
Marija Cecilija pa na Bledu ob pomoči še mladoletnega sina Richarda; nadzoroval pa je 
vse skupaj najbrţ Simon Schrey sam. 
Na graščinici Boben se je poštna dejavnost okrepila od leta 1873 naprej, ko je Richard, 
mlajši sin Simona Schreya dopolnil 18 let in pomagal pri vzpostavitvi dnevne zveze med 



 

 

Lescami - Bledom - in Bohinjem. Povezavo so vzpostavile poštne kočije z dvojno 
konjsko vprego." Vendar: čez dobrih dvajset let je leta 1897 R. Schrey gospostvo Boben 
prodal Verskemu skladu. 
Vir: Bled 1000 let (Graščina Boben, avtor Branko Slanovic) 
 
 

 
 

Graščina Boben 
Vir: europeana.eu (slikar L. Benesch) 

 
 

 
 

Richard Schrey z ţeno in hčerko ob vhodu v graščinico Boben 
Vir: Bled 1000 let 

 

☺☺ 

 
Grad: Trojar Ivan, poštar v Gradu / Letopis Matice Slovenske za leto 1872 in 1873 

Grad: Trojar Ivan, poštar v Gradu / Letopis Matice Slovenske za leto 1874 

Grad: Trojar Ivan, poštar v Gradu / Letopis Matice Slovenske za leto 1875 



 

 

Op (pregledano): 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882/83, 1884 - Trojar Ivan (nadučitelj v Gradu / 
od 1882 na Bledu) 

 

☺☺ 

 

   
 

Poštni ţig Veldes, 1873 
Vir: arhiv Vojko Zavodnik / delcampe.net 

 
 

 
 

Pismo poslano z Bleda, 1874 
Vir: philadria 

Op: Pismo poslano 21. 10. 1874 v Llandilo (Juţni Wales)! 
 



 

 

 
 

Poštni ţig Veldes, 1874 
Vir: arhiv Vojko Zavodnik / delcampe.net 

 
Vprašanje do c. kr. poštnega urada v Bledu, oziroma c. kr. poštnega ravnateljstva v 
Trstu. — Pri c. kr. poštnem uradu v Bledu jo nedavno vzel gospod Trojar nekega meni 
po imenu neznanega ekspediterja v sluţbo. — Tega moţa ošabnost pa tako daleč 
sega, da se je drznil mojega sina Franja, ki je v petek 12. t. m. prinesel paket za oddajo, 
grobo odpraviti rekoč mu „naj jutri pride". Drugi dan zopet prinese Franjo paket ţeleč ga 
oddati, ali vnovič prišel je zastonj in zarenčal mu je mogočni ekspediter: „naj popoludne 
ob 13. uri prinese svojo stvar." Tretjič nesel sem pa paket sam, ter ga z veliko teţo 
oddal poţrši mnogo grobosti. 
Stavim torej vprašanje do c. kr. poštnega urada v Bledu, oziroma c. kr. poštnega 
ravnateljsta v Trstu: so-li veljavne predpisane uradne ure od osmih do dvanajstih 
dopoludne in od treh do šestih popoludne za vsakega brez razločka in vsakovrstne 
pošiljatve, ali ne? Ima li ekspediter dovoljenje nad strankami renčati in ošabno odganjati 
jih, ali ne? 
Josip Ambroţič, podobar. V Bledu 13. junija 1874. 
Vir: Slovenski narod, 16. 6. 1874 
 
Odgovor gosp. Josipu Ambroţič-u, podobarju v Bledu na njegovo vprašanje v „Sl. 
Naroda" dne 16. t. m., štv. 134 do c. kr. poštnega urada v Bledu. 
Predpisane uradne ure od osmih do dvanajstih dopoludne in od treh do sedmih (ne do 
šestih) popoludne so za vsakega brez razločka in vsakovrstne pošiljatve, torej tudi za 
vas in vašega sina Franja, veljavne. 
Med temi urami je vsakemu, kateri ima na tukajšnji pošti kaj oddati ali sprejeti, vstop 
dovoljen, in se mu tudi s primerno vljudnostjo postreţe, kolikor poštni predpisi 
dopuščajo. 
V petek 12. t. m. ni bilo od vas po vašem Franju v določenih uradnih urah, po katerih 
veljavnosti vi vprašate, nikakoršnega paketa na tukajšnjo pošt o prinesenega; torej ni 
bilo mogoče ekspediterju vašega Franja nikakor grobo odpraviti. Istina pa je, da se je 
vaš sin Franjo 12. t. m. o „poli desete ure"' po noči, ravno ob času, ko poštni voz iz 
Lesec dohaja z neko škatuljo v rokah na tukajšnji poštni urad prikazal, in ko mu je 
ekspediter z zelo pohlevnim glasom naznanil, da zdaj ni čas na pošto donašati, ampak 
jutri, je Franjo s škatuljo zopet v černi noči zginil. — Drugi dan prinese resnično Franjo 
škatuljo zopet na pošto, pa kedaj? „O poli šeste ure zjutraj" — ravno med izdelovanjem 
prvo poštne odprave od tukaj. Ker pa najde vrata zaprte, kakor je med izdelovanjem 



 

 

postavno zapovedano, začne po vratih tolči in kričati med drugimi njegovi izobraţenosti 
primernimi besedami: Koga pa je en ekspediter, on je en poštni šklaf itd. Vprašam vas, 
ima li vaš Franjo, kakor stranka, dovoljenje zjutraj o poli šeste ure po poštnih vratih tolčti 
zabavljivo kričati in se zoper postavo hišnih pravic pregreševati. 
Čegava predrzna ošabnost je pak tako obnašanje? 
S primernim spoštovanjem, J. Trojar, c. kr. poštar v Bledu. 
Vir: Slovenski narod, 24. 6. 1874 
 
 

 

       
 

Poštni ţig Veldes, 1875 
Vir: arhiv Bojan Kranjc  

Op.: Poštni ţig vtisnjen na znamki izdani leta 1867 (z datiranjem)! 
 
 

 
 

Poštni ţig Veldes, 1876 
Vir: delcampe.net 

Op.: Poštni ţig vtisnjen na znamki izdani leta 1867 (z datiranjem)! 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Neerarični poštni urad (Poštni okraj Trst); Bled: Trojar Janez (poštni mojster), Košir Jurij 
(poštni odpravnik). Promet (v letu 1874) 1.743 fl. 
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1876 

 
 

Iz Bleda na Gorenskem. – 1. dne maja se je tukaj c. kr. brzojavna (telegrafna) poletna 
postaja odprla. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 9. 5. 1877 
 
 
K. k. Nicht ärrarische Postämter: 
Veldes: Trojar Johann, Koschir Georg. 
Vir: Postalmanach 1878   
 
 

 
 

Pismo poslano iz Bleda, 1880 
Vir: philadria 

Op.: Pismo poslano 5. 7. 1886 v Gotho (Thuring, Nemčija)! 
 



 

 

 
 

Poštni ţig Veldes, 1880 
Vir: philadria 

 
 

☺☺ 

 

 
 

Razglednica z motivom bleda, 1889 
Vir: arhiv Milan Škrabec 

Op.: Najstarejša doslej znana slovenska (v bistvu pa češka) razglednica. Prikazuje 
Marijino cerkev na Blejskem otoku. Navdušeni nad lepotami Bleda so jo izdali Češki 
sokoli in je bila 8. maja 1889 odposlana s češkega mesta Přibram (60 km jugozahodno 
od Prage) v francoski Strasbourg, kamor je prispela le dva dni zatem, kar dokazujeta 
oba ţiga. Kot kaţe, pa je napis v češčini, ne v slovenščini. 
Vir: marijanzlobec.wordpress.com 

 
 

☺☺ 

 



 

 

Bled: Trojar Ivan, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1885 

Bled: Trojar Ivan, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1886 

Bled: Trojar Ivan, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1887 

Bled: Schrey Rihard, c. kr. poštar, Trojar Ivan, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske . 

1888 

Bled: Trojar Ivan, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1889 

Bled: Trojar Ivan, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1890 

 
 
 

 
 

Pismo poslano z Bleda, 1886 
Vir: philadria 

Op.: Pismo poslano 19. 9. 1886 v Višnjo Goro! 
 

   
 

Poštni ţig Veldes, 1886  
Vir: philadria  

Op.: Poštni ţig vtisnjen na znamki izdani leta 1883! 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepravilni dvojezični poštni ţigi Veldes-Bled 
 

     
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1885, 1889 in 1891 
Vir: arhiv Bojan Kranjc / philadria / stamps-plus.com 

Op.: Nekaj časa (1885-1897) so uporabljali nepravilen dvojezični poštni ţig! 
Zanimivo je, da je ta dobil letnico vsaj leta 1885! 

 
 

 
 

            
 

Poštni ţig Veldes, 1890 
Vir: arhiv Bojan Kranjc / ebay.com / arhiv Bojan Kranjc  

Op.: Leta 1890 pravilni blejski poštni ţig dobi letnico! 
 
 



 

 

 
 

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

 
 

 
 

Razglednica-pismo, od. 1892 
Vir: philadria (detajl; zgornji slikovni del) 

 
 



 

 

 
 

(Najstarejša?) razglednica Bleda, od. 1893 
Vir: philadria 

 
 

☺☺ 

 
Bled: Schrey Rihard, c. kr. poštar, Trojar Ivan, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske . 

1891 

Bled: Schrey Rihard, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1892 

Bled: Schrey Rihard, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1893 

Bled: Schrey Rihard, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1894 

Bled: Schrey Rihard, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1895 

Bled: Schrey Rihard, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1896 

Bled: Schrey Rihard, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1897 

Bled: Schrey Rihard, c. kr. poštar / Letopis Matice Slovenske za leto 1898 

Op (pregledano): 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 in 1906! 
 

Grad: Šrej Rihard, c. k. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1889 
Grad: Šrej Rihard, c. k. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1892 
Grad: Šrej Rihard, c. k. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1893 
Grad: Šrej Rihard, c. k. poštar, Trojar Ivan, c. k. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1894 
Grad: Šrej Rihard, c. k. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1895 
Grad: Šrej Rihard, c. k. poštar, Trojar Ivan, c. k. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1896 
Grad: Šrej Rihard, c. k. poštar, Trojar Ivan, c. k. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1897 
Grad: Šrej Rihard, c. k. poštar, Trojar Janez, c. k. poštar, Uršič Mar., poštna odpravit. / 

Koledar druţbe sv. Mohorja 1898 

Grad: Trojar Janez, c. k. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1899 

Grad: Trojar Janez, c. k. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1900 

Grad: Trojar Janez, vpok. poštar / Koledar druţbe sv. Mohorja 1902 

Op. (pregledano): 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1890, 1891, 1901, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 
1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1926, 1930. 
 
 



 

 

☺☺ 

 
Shod katol. slovensk. društva na Brezjah. … Za tem se je vršila zadnja točka 
dnevnega reda: Volitev stalnega odbora, o kateri je poročal ţupnik č. g. Jan. Berlic. 
Soglasno so bili izvoljeni v odbor gg.: Janez Arh, posestnik in ţupan iz Srednje Vasi v 
Bohinju, Jan. Aţman, ţupnik v Gorjah, Andrej Jurgele, posestnik in ţupan v Mošnjah, 
Janez Novak, ţupnik v Radovljici, Jos. Razboršek, dekan na Bledu, Ant. Šoklič, 
posestnik in ţupan na Koroški Beli, Rihard Šraj, poštar na Bledu, Janez Vurnik, kipar in 
posestnik v Radovljici, Ignacij Zupan, izdelovatelj orgelj in posestnik v Kamnigorici, 
Jakob Ţumer, ţupan in posestnik v Gorjah. — Za namestnika gospoda: Janez Berlic, 
ţupnik v Mošnjah, in Klemen Dolţan, posestnik z Breznice. 
Vir: Slovenec, 12. 6. 1894 
 
(Podruţnica slovenskega planinskega društva za radovljiški okraj) imela je dne 10. t. m. 
svoj osnovalni zbor v Radovljici. Vabilu osnovalnega odbora odzvalo se je vkljub jako 
slabim potom toliko za društvo vnetega občinstva, da je bil prostran Klinarjev salon 
prenapolnjen. Da je zanimanje za to društvo vsestransko, dokaz je, da se je takoj prvi 
dan društvu vpisalo 57 članov. Načelnik osrednjega odbora g. profesor Fr. Oroţen 
narisal je v krepkih, jedrnatih potezah pomen društva sploh, posebej pa še za naš 
gotovo najdivnejši okraj Kranjske.— V odbor so izvoljeni: za občino Bled g. Rih. Schrey, 
c. kr. poštar, posestnik na Bledu … 
Vir: Slovenec, 12. 3. 1895 
 
 

 
 

Rihard Schrey 
Vir: Bled 1000 let 

 

☺☺ 

 



 

 

(Iz blejske okolice), 28. marca. Z zadoščenjem sporočamo slovenskemu svetu, da smo 
dobili na Bledu v zadnjem času nov nemško-slovenski poštni pečat. Resnici na ljubo pa 
povemo, da smo ţe do sedaj imeli poleg samo nemškega tudi nemško-slovenskega, ki 
pa ni bil pravilno narejen. Od 1. marca se rabi samo nemško slovenski. 
Vir: Slovenec, 30. 3. 1897 
 
 

    
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1897 
Vir: ebay.com / dLib - NUK 

 
 

 
 

Poštni urad Bled, 1898 
Vir: delcampe.net 

 



 

 

 
 

Poštni ţig Veldes – Bled, 1898 
Vir: delcampe.net 

Op.: Ta ţig je na hrbtni strani razglednice, kjer je Poštni urad Bled! 

 

   
 

Poštni ţig Bled, 1898 
Vir: dLib-NUK 

 
To bi lahko bilo poslopje stare pošte, ki sta ga lastnika prodala Upravi pošte, ki je nato 
(na istem mestu) leta 1935 postavilo stavbo v kateri je tudi danes blejska pošta. Takrat - 
leta 1935 so notri instalirali prvo avtomatsko telefonsko centralo na področju Kraljevine 
Jugoslavije! To pa seveda zaradi pomena in poloţaja Bleda, kot mondenega in 
diplomatskega središča Kraljevine Jugoslavije. 
Napisal: Tone Marolt 
Na današnji pošti sta imela gostilniške prostore – to je bilo v Ţelečah št. 34 (d. 
Ljubljanska cesta št. 10) Albin in Ana Izlakar. 
Stavba sama je bila prvotno last Ivanke Bovic iz Ţirov št. 77, od nje jo je odkupil v letu 
1920 zdravnik dr. Franjo Kavčič, ţe po dveh letih – leta 1922 – je prodal stavbo z 
dvorano blejskemu Sokolskemu društvu. 
Zakonca Izlakar sta imela poleg gostilne tudi prvi kino na Bledu. Ţe leta 1935 sta 
prodala svoje premoţenje na Bledu Ministrstvu za PTT v Beogradu za potrebe pošte in 
avtomatske telefonske centrale. S tem je bilo konec tamkajšnje gostilne, zakonca 
Izlakar pa sta se selila v Ljubljano, kjer sta prevzelo gostilno »Pri šestici«, 
Vir: Bled nekoč in danes (avtor Boţo Benedik) 
 
 



 

 

 
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1899 
Vir: dLib - NUK 

 
 

   
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1900 
Vir: ebay.com / dLib - NUK / dLib - NUK 

 
 

 



 

 

 

Poštni nabiralnik v Riklijevem zdravilišču, ok. 1900 
Vir: Bled na starih razglednicah 

 
 

☺☺☺☺ 

 
Pomoţna pošta Zasip, od 1898 
 

 
 

Ţig Pomoţne pošte Zasip pri Bledu 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

Op.: Ta ţig nosi datum 4. 1. 1915! 
 
Op.: Pomoţna pošta Zasip, staro ime Asp, je delovala od 10.6.1898 (GK) do 
31.12.1919 (AL). V času od 31.5.1919 do 30.6.1919 ni delovala (AL). / vir: arhiv Bojan 
Kranjc 

 
 

☺☺ 

 
Pomoţna pošta Rečica, od 1900 
 
Iz Zgornjih Gorij na Bled in nazaj bo od 1. malega travna naprej prenašal poštni sel 
pisma po dvakrat na dan. 
Vir: Gorenjec, 31. 3. 1900 
 
Nov poštni urad se je otvoril v Rečici, politični okraj Radovljica. Dvakrat na dan bo 
hodil sel, ki bo prenašal pisma med Bledom in Zgornjimi Gorjami. 
Vir: Gorenjec, 16. 6. 1900 
 
Z Bleda v Gorje in nazaj vozi sedaj vozna pošta po dvakrat na dan. V lepem pokritem 
vozu je prostora za štiri osebe, ki plačujejo do Rečice po 20 vin., do Gorij ali nazaj po 40 
vin. Z Bleda odhaja pošta ob pol osmih zjutraj in ob pol petih popoldne, iz Gorij pa ob 
pol sedmih zjutraj in ob treh popoldne. Vozi blizu tri četrt ure. Lepa prilika, da si 
obiskovalci Vintgarja in Gorij prihranijo za slepo ceno eno pešpot z Bleda tja ali nazaj ali 
pa obe. Le pridno se posluţujmo tega normalnega c. kr. poštnega voza, le pridno 
zahajajmo v te lepe kraje, kjer najdemo prijazno in ceno postreţbo. 
Vir: Gorenjec, 6. 4. 1901 
 
 



 

 

 
 

Ţig Pomoţne pošte Rečica pri Bledu 
Vir: dLib - NUK 

Op.: Ta ţig nosi datum 4. 4. 1902! 
 

 

 
 

Ţig Pomoţne pošte Rečica pri Bledu 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

Op.: Ta ţig nosi datum 5. 2. 1905! 
 

Op.: Gre za pomoţno pošto Rečica pri Bledu. Delovala naj bi od 10.5.1900 do 1907 ali 1908 – 
kot navaja Gerhard Kühnel. / Vir: Bojan Kranjc 
 
 

 
 

Izpis iz knjige Gerharda Kühna 
Vir: arhiv FZS 

 
 

☺☺ 

 



 

 

   
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1901 
Vir: delcampe.net 

 
Na Bledu se proda lepa vila v bliţini pošte, elegantno opravljena, za zadnjo ceno 6000 
gld. ali pa tudi da v najem za 400 gld. Več se izve pri gospej Ivani Pokom v Mariboru, 
Elizabetina cesta 25. 
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1901 
 

 
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1902 
Vir: dLib-NUK 

 
 

   
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1903 
Vir: delcampe.net / oldthing.at 



 

 

 
 

 
 

Vir: Zdravilišče Bled na Gorenjskem, 1903 
 
 

Seja občinskega odbora na Bledu z dne 20. junija : … Seja z dne 20. julija: Občinski 
odbor se principijelno izreče za napravo stranske telefonske proge Bled-Lesce. 
Vir: Gorenjec, 25. 7. 1903 
 
 

 
 

 
 

Ţig pomoţne pošte Bohinjska Bela, 1902 
Vir: arhiv Maksimilijan Košir 

 
 

Drobne novice z Gorenjskega. Nov poštni urad se otvori na Bohinjski Beli pri Bledu. 
Imel bo dvakratno poštno zvezo z Bledom in Bohinjsko Bistrico. 
Vir: Gorenjec, 1. 8. 1903 
 



 

 

 
 

Gostilna pri Rotu – poštni urad Bohinjska Bela, od. 1903 
Vir: Pozdravi iz slovenskih krajev 

 Op.: Na gostilni se lepo vidi temna ovalna tabla c. kr. pošte!  
 
 
Poštna vest. Dne 9. aprila t. l. uvedla se je v Bohinjski Beli, političnem okraju 
Radovljica, brzojavna sluţba z omejenim dnevnim sluţbenim časom. 
Vir: Slovenec, 12. 4. 1904 
 
 

 
 

Poštni ţig Bohinjska Bela, 1908 
Vir: oldthing.at 

 
 

 



 

 

   
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1904 
Vir: oldthing.at / dLib - NUK 

 
 

 
  

Poštni ţig Veldes - Bled, 1905 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

Poštna zveza Bled - Lesce. V zadnji seji trgovinske in obrtne obrtne zbornice je g. L. 
Fürsager predlagal, naj se zbornica zavzame za to, da se vse poštne pošiljatve, katere 
bodo, ko steče nova ţeleznica, oddajali vlaki juţne ţeleznice v Ljubljani, kakor tudi vsa 
pošta iz Dolenjske, Notranjske, Kamnika, Ljubljane in od Ljubljane dalje cele Gorenjske 
do Lesrc, ki so namenjene za Bled kakor dosedaj tudi v bodoče vozi iz Lesec na Bled in 
ne z vlaki na stari progi Ljubljana-Jesenice do Jesenic in od tam po novi progi do nove 
blejske postaje Bled-Rečica. Predlog je bil soglasno sprejet. 
Vir. Gorenjec, 28. 10. 1905 
 
 



 

 

   
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1906 
Vir: delcampe.net / dLib - NUK 

 
 

Avtomobilno voţnjo namerava menda vpeljati drţavna poštna uprava med Otočami, 
Brezjami, Radovljico, Lescami in Bledom, če se prizadete občine zaveţejo, da skrbe za 
to, da se investirani kapital obrestuje. Sedaj imajo besedo občine! 
Vir: Gorenjec, 18. 8. 1906 
 

 

 
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1907 
Vir: pinterest.com 

 
 

Z Bleda se nam piše: Ţe lansko leto se je od poštnega ravnateljstva v Trstu obljubilo, 
da dobi nova letoviška kolonija Rečica, če ne svoje pošte, vsaj svojega pismonošo. 
Minulo pa je ţe leto, a niti o pismonoši ni duha. Nerazumljivo! Tako velik kraj Rečica z 
vsemi vilami in hoteli okrog blejskega kolodvora pa brez pošte! Pritoţbe se čujejo od 
vseh strani; hotelirji so skoro prisiljeni vzdrţevati lastnega zasebnega pismonošo, tujci 
pa, kar nas je 
nastanjenih po manjših vilah, pa hodimo hočeš nočeš vsak dan sami na tri kilometre 
oddaljeno pošto. Če ima poštna uprava za od pošte celo uro oddaljene vile v Bohinju in 
Podroščico svojega pismonošo, in če ima za Bled krog cerkve kar štiri, bi morala imeti 
za Rečico in kolodvor najmanj enega. To pa ni nič! Kljub temu da tudi mi plačujemo 
zdravniško takso, se nam prav nič ne nudi, ne godba, ne cestna razsvetljava, no in 



 

 

bodimo skromni, ni vsaj kak poštni nabiralnik. Vprašamo občinsko upravo, kako si ona 
sploh upa od tujca pobirati zdravniško takso, ko mu na Rečici sploh nič ne nudi. Ali 
nismo tedaj upravičeni od občine zahtevati, da se ona zavzame za to zadevo in da nam 
začasno, dokler še ne dobimo pravega pismonošo, postreţe s kakim občinskim selom, 
ker šele potem, ko nam je ustregla vsaj s to malenkostjo, je deloma upravičena 
zahtevati od nas zdravniško takso. 
Vir: Gorenjec, 20. 7. 1907 
 
 

       
 

Poštni ţig Veldes – Bled, 1908 
Vir: dLib – NUK / delcampe.net 

 
 

☺☺ 

 
C. kr. poštni telegraf Bled: 
Tominc Robert, c. kr. poštar. 
Pintar. Jos., Gašperini Alf., pismonoši  
Čop Mat., poštni sluga, Ferjan I., deţ. pismonoša 
Vir: Ročni kaţipot, 1907 
 
 

 
 

Del osmrtnice Avrelije Tominc 
Slovenski narod, 20. 1. 1909 

 
 

☺☺ 

 
 



 

 

     
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1909 
Vir: arhiv Bojan Kranjc / dLib - NUK 

 
 

Iz Bleda se na m piše: Za lepo priporočilo, katero je napisal g. nadpoštar Schrey iz 
Lesec za naš novi poštni urad pri kolodvoru v Zaki, za katerega prosimo, se mu prav 
iskreno zahvaljujemo. Mi ţelimo dobiti ta urad z ozirom na krajevne potrebe, katere smo 
ţe zadnjič dokazali. Nimamo prav nič proti temu, da ostane poštna zveza med Lescami 
in Bledom, ki naj prevzema poštne pošiljatve iz Ljubljane. …   
Vir: Slovenski narod, 17. 3. 1909 
 
Telefonska zveza med Ljubljano in gorenjskimi mesti in trgi se bliţa, kakor se nam 
poroča, vendarle uresničenju. Tako smo izvedeli, da sta občini Radovljica in Bled v 
zadnjem času dobili od poštnega ravnateljstva zagotovilo, da se telefonska zveza takoj 
napravi, ako obe občini prispevata 1300 kron. Ker se to gotovo zgodi, bomo v kratkem 
mogli z veseljem pozdraviti to za promet v naši deţeli prekoristno napravo. 
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1909 
 
Redna občinska seja (Bled)… Kakor nadaljna točka je bila telefonska zveza Bled-
Radovljica, ki bi veljala po načrtih postne direkcije 4000 kron. Pri obravnavi te točke je 
prišel k sej« g. okrajni glavar, ta se je prav toplo zavzel za to moderno napravo. 
Občinski, zastop je soglasno sklenil, da se pridruţi akciji in da je pripravljen prispevati 
na njega pripadajoči znesek. 
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1909 
 
Škandal prve vrste se lahko imenuje to, ker ima blejska občina na svoji pošti tale 
napis: 
„K. k. Post- u. Telegraphenamt". Menda ima vso oblast v roki na Bledu občinski zastop, 
ki je do kosti klerikalen. In ker so ravnokar vzeli klerikalci vso narodnost v zakup, 
upamo, da v kratkem izgine ta škandalozni napis. 
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1909 
 
Telefonska zveza med LjubIjano in Gorenjsko. Poštno ravnateljstvo je dalo 
občinama Radovljica in Bled zagotovilo, da jima napravi telefosnko zvezo z Ljubljano, 
ako prispevata obe občini 1300 kron za napravo. 
Vir: Slovenski narod, 26. 7. 1909 



 

 

 
 
Občinska seja mestnega zastopa (Radovljica)… Telefonska zveza. Občina Lesce je 
odklonila prispevek za telefonsko zvezo Bled-Radovljica in vsled tega priporoča c. kr. 
glavarstvo, da prispeva radovljiška občina ves donesek. Občinski zastop sklene 
soglasno, da prepušča ţupanstvu vso zadevo v nadaljno proučevanje. 
Vir: Gorenjec, 6. 11. 1909 
 
Poštne razmere na Bledu kakor za letovišče, kamor prihaja na leto na tisoče tujcev, so 
neprimerne. Naša edina pošta ima čez poletje ogromno dela, katerega ne morejo štirje 
uradniki brez slug lahko zmagovati. Iz tega razloga in pa ker se Bled okoli kolodvora 
razširja, se potegujemo in prosimo ţe 4 leta, odkar je ţeleznica stekla, za nov poštni 
urad, ki bi se ustanovil v bliţini kolodvora ali v vasi Rečica. Ta vas ima po izkazih 
davčnega urada največ obrtnega davka v občini. Oddaljena je od pošte nad 2 km. Vas 
šteje danes 88 hišnih številk, med temi sta 2 velika hotela, 4 velike gostilne in 15 vil, ki 
imajo okoli 300 postelj za tujce pripravljenih. Torej le gotovo veliko kapitala 
investiranega v teh poslopjih, ki so zidana samo v ta namen, da morejo spraviti tujce 
pod streho. Tujski promet okoli kolodvora je v sezoni gotovo tako velik in ţivahen, kakor 
malokje ali nikjer na Gorenjskem. 
Zdraviška komisija zahteva po predpisu od vsakega tujca, ki ostane tukaj nad 48 ur, 
zdraviško takso. Opravičeno tedaj tudi tujec lahko zahteva, da se mu ustreţe v vsakem 
oziru. On, ki je vajen komoditete od doma in ki ima doma pošto pred nosom, mora tukaj 
iti pol ure daleč, da odda nakaznico ali spremnico ali prejme svojo pošiljatev. Ugovor, da 
pride pismonoša v hišo, ne velja. Mora nanj čakati in če ga ne dobi, mora pol ure daleč 
sam na pošto. Tako se ne pospešuje tujskega prometa. V tem oziru bi nam morala 
poštna uprava iti bolj na roko. Tukajšnje prometno društvo se trudi, da bi izprosilo za 
tukajšnjo okolico samostojen poštni urad. Poslalo je prošnjo na okrajno glavarstvo, 
deţelno vlado, deţelni odbor, trgovsko zbornico, deţelno zvezo, na slovenske poslance 
obeh strank, celo deputacija je šla v Trst. Vsi imenovani so prošnjo za ustanovitev pošte 
podpirali, a do danes ne vidimo še nobenega uspeha. Res čudno, da se ne more doseči 
take malenkosti. Na glavni ţeleznici se vozijo poštne pošiljatve mimo nas čez Jesenice 
v Lesce. Pisma, ki gredo ob 8. zjutraj z brzovlakom iz Trsta, ima adresat popoludne ob 
2. v Celovcu, pri nas se pa raznesejo šele drugi dan ob 9., torej 19 ur pozneje. To je 
zamuda časa, kar je gotovo v škodo vsem interesentom. Pa telegrami! Za vsakega je 
treba plačati 50 v podnevu, 75 v ponoči. Dostikrat pride telegram pozneje, kakor tujec, 
ki je ţe v hotelu, ko ga prinese pismonoša. To je večkrat ţe izkusil posestnik hotela 
Triglav, ki je prosil direkcijo v Trstu, naj se mu telegrami dostavljajo s pisemsko pošto, 
kar se mu je tudi dovolilo. Naša pošta bi imela neprimerno večji promet, kakor ona pri 
Bohinjskem jezeru, kjer je poštni in brzojavni urad zaradi enega hotela, ki stoji ob 
jezeru. Ali ta hotel je nemški, zato upravičeno mislimo, da se naši prošnji noče ustreči, 
ker smo tukaj prebivalci in posestniki Slovenci. V celem cesarstvu gotovo ni kraja, kjer 
bi šla glavna ţeleznica mimo, pa nima pošte, ampak roma ista mimo nas okoli 30 km 
dalje, se dvakrat preloţi in nazadnje s konjem pripelje na Bled. Isto velja tudi za 
Gorjance, katerih ţupanstvo se je tudi pridruţilo našim prošnjam. Glavna sezona se je 
začela in zopet se bodo slišale pritoţbe od tujcev. Bilo bi v interesu poštne uprave 
same, da dosedanji poštni urad nekoliko razbremeni in ustanovi še en urad tukaj na 



 

 

Rečici. Prepričani smo, da bo isti v sezoni imel dovolj dela, pa tudi v zimskem času bo 
imel z ozirom na spredaj imenovano število hotelov in gostiln in hišnih številk več 
prometa, kakor ga ima poštni urad marsikje. Zato prosimo slavno poštno direkcijo v 
Trstu, naj še ta mesec potrebno ukrene, da se poštni urad na Rečici ali v bliţini 
kolodvora ţe začetkom julija ustanovi. 
Vir: Gorenjec, 18. 6. 1909 
 
 

  
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1910 
Vir: dLib - NUK 

 
 
Poštne razmere na Bledu. Odondot pšejo: Ţe večkrat smo se pritoţili in prosili, da se 
vsled povzdiga tujskega prometa tukaj ustanovi nov prepotreben poštni urad v bliţini 
novega kolodvora. Vzrokov je tisoč — toda ţe zopet nas niso uslišan. Ima pač gospod 
dvorni svetnik Pattay druge neprijetne skrbi. Sedaj hočemo še pri ministrstvu na Dunaju 
zahtevati svoje pravo. Tako obljuden kraj, več velikih hotelov, ţelezniški urad, polno 
tujcev — pa ti v tej blaţeni Avstriji peljejo pisma in časopise, sploh vso vozno pošto, 
pred nosom naprej čez Jesenice v Lesce, odtod šele na Bled — pa na ono stran jezera, 
pol ure hoda, če ne dalj od zgoraj navedenega kraja. Za boga, zakaj ne vozijo pošto na 
Triglav, odtod pa čez Benetke šele k nam!!? Tujci se jeze, reklamirajo, delajo se hudi 
dovtipi, a vse zaman! Naši poslanci pa spe. Sicer je bil letos naš klerikalni general dr. 
Sušteršič — Seine Hoheit — tukaj na oddihu in tudi Boţidar Černe z 'Lblane' se je Tu 
opletal — a zaţeljenega poštnega urada, ki je tako potreben, še ne bo! Pač pa se na 
vseh koncih in krajih nemškutari; v slabih nemških hotelih te se ne postreţejo, če 
slovensko zahtevaš. Tujci Čehi se temu zelo čudijo, a brez vzroka. Priredilo je domači 
gasilno društvo veselico, seveda so morali biti tudi nemški plakati, a tujcev itak ni bilo 
blizu. Le več ponosa, Blejci, pa bo tudi več cvenka prišlo v deţelo. 
Vir: Gorenjec, 24. 9. 1910 
 
 



 

 

   
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1911 
Vir: oldthing.at / delcampe.net 

 
 

Poštne razmere na Bledu. Veliko se je ţe pisalo o naših poštnih razmerah po 
časopisih. Skoro odveč bi bilo vsako nadaljno pisanje, toda molčati ne moremo. 
Materijala imamo dovolj in mirovali ne bomo. Pregovor pravi: Prosite in boste uslišani, a 
nam se godi ravno nasprotno. Večno moledovanje ter vse brezštevilne prošnje za 
poštni urad na Rečici ne pomagajo ničesar. Mislili smo pa, da nas omalovaţujejo samo 
drugod, v zadnjem času smo se prepričali, da imamo nasprotnike v svoji sredi, med 
Blejci samimi. Tako se je n. pr. sprejel pri zadnji občinski seji predlog, naj se razširijo 
tukajšnji poštni prostori. Da je to potrebno, ne bo nihče ugovarjal. Sedanji prostori 
nikako ne zadoščajo prometu, posebni v letnem času, ko ima pošta dela čez glavo, da 
gre vse le s polţevo hitrostjo naprej, da se vse pošiljatve neredno dostavljajo, da nam je 
treba včasih čakati po cele ure na pošti, predno pridemo na vrsto itd. Kako neprijetno je 
to za tujca, si lahko mislimo, zato je pa tudi toliko pritoţb. Tujec, ki je navajen  v tem 
oziru vse drugačne postreţbe, občuti to tembolj kot mi in nam se gre vendar predvsem 
za to, da ustreţemo v prvi vrsti tujcem. Na vsak način je torej potrebno, da se pošta 
razširi. S tem pa še nikakor ni rečeno, da se bodo izboljšale naše poštne razmere sploh 
in zelo čudno se nam zdi, da se pri omenjeni občinski seji ni izpregovorilo tudi kaj o 
novem poštnem uradu na Rečici, za katerega prosimo Rečičani ţe več kot tri leta. Zdi 
se nam, da nas nalašč prezirajo ter na noben način nočejo upoštevati naših upravičenih 
zahtev. Z ustanovitvijo novega poštnega urada na Rečici bi se sedanja pošta 
razbremenila, delo bi so delilo, omogočilo bi se hitrejše poslovanje in za Blejce same, ki 
nam sedaj, iz ne vem kakšnih vzrokov, nasprotujejo, bi imelo to same dobre posledice. 
Le pomislite samo to: Trţaška pasta, ki se vozi zdaj mimo našega kolodvora tez 
Jesenice in Lesce na Bled — 30 km daleč, bi bila gotovo nekaj ur prej v rokah 
prejemnika kot je zdaj. 
Včasih pa osebnost igra veliko vlogo ter se zgolj iz samega osebnega nasprotstva ne 
more delati skupno za splošen napredek in koristi. Tako je na pr. nedavno temu g. Ivan 
Rus naglašal, ko se je snovalo društvo »Zarja«, slogo ter skupno delo. Bile so to le 
samo lepo besede, kar takoj dokaţemo. Na Svečnico je na občnem zboru obrtne 
zadruge predlagal g. Poklukar iz Krnice, naj se zborovalci soglasno izrečejo za nov 
poštni urad na Rečici. Poglej ga spaka! Ravno tisti Rus, ki je bil prej za slogo, jo kar 
hitro pozabil na svoje besede, in je temu predlogu nasprotoval. Neverjetno, toda 
resnično. Ţalostno res, ker imamo med seboj nasprotnike in sovraţnike. Marsikoga bi 



 

 

omrzelo vsako nadaljno delo. Čemu bi se tudi trudil, ko ni nobenega soglasja, ko je 
videti povsod le sama nasprotstva ter se včasih iz malenkostnih osebnosti noče 
upoštevati skupnih interesov. Mi še nismo izgubili vsega upanja. Kar smo rekli, pri te na 
tudi ostanemo. Ne odnehamo poprej, dokler se našim upravičenim zahtevam ne 
ustreţe. 
Vir: Gorenjec, 18. 2. 1911 
 
 
Ţelezniška nesreča v Lescah. Včera sta se peljala iz Ţirovnice proti Lescam z draisino 
višji ţelezniški inţenir drţ. ţeleznice Poljak iz Ljubljane in ţelezniški mojster Jerše iz 
Lesec. Na kriţišču okrajne ceste Lesce - Bled tik kolodvora v Lescah je trčila draisina z 
vso silo v dvoupreţni poštni voz, ki je peljal na Bled. Sunek je bi jako silen. Draisina je 
zadela v konje in voz. Poljak in Jerše ter delavec Černe, ki je vozil draisino, so padli iz 
voza in se nevarno poškodovali. Poljak je dobil teţke poškodbe na glavi, Jerše si je 
zlomil levo nogo in se tudi poškodoval na glavi, delavcu Černetu pa je zmečkalo roke. 
Precej poškodovan je tudi poštni hlapec. Poštni voz je polomljen, eden izmed konj si je 
zlomil nogo in so ga morali na mestu ubiti, drugi pa je lahko poškodovan. Poljaka in 
Jeršeta so odpeljali s popoldanskim vlakom v Ljubljano, kjer jih je čakal na kolodvoru 
rešilni voz, s katerim so jih odpeljali v bolnišnico. Škoda jo precej velika. Kdo je 
povzročil nesrečo je pač teţko reči, kajti promet z draisino ni tako strogo določen, kakor 
promet vlakov, in je zanj odgovoren v posameznih slučajih vodja draisine. Bil je pač 
nesrečen slučaj, ki bi se bil morda z obojestransko previdno voţnjo lahko preprečil. Res 
pa je, da je promet ravno 
na tem kriţišču nevaren, ker se stikata v ovinkih kriţišče tako ţelezniška, kakor okrajna 
cesta. 
Vir: Slovenski narod, 5. 8. 1911 
 

 

   
 

Poštni ţig Veldes - Bled, 1912 
Vir: arhiv Bojan Kranjc / delcampe.net 
Op.: Leta 1912 se pojavi nov ţig – Bled1! 

 
 

☺☺ 

 



 

 

Pošta Bled-Veldes: 
Boc Anton, poštar. 
Sajovic Marija, ofic. 
Vir: Adresar za Kranjsko, 1912 
 

 

☺☺ 

 
Poskus seznama blejskih poštarjev (in lokacij) – do prve svetovne vojne: 
 
Andrej Mallner    hotel Mallner  1850-1859  
Marija Mallner      1859-1871 (?) 
Marija Cecilija Schrey  graščina Boben 1871-1894   
   Janez Trojar (c. kr. poštar)    1872-1875 
Richard Schrey (c. kr. poštar)    1894-1898   
   Janez Trojar (c. kr. poštar)    1885-1902 
      Mar. Uršič (poš. odprav.) poštni urad (1898) 1898 
Robert Tominc      om. 1907, 1909 
      Jos. Pintar (pismonoša)    om. 1907 
      Alf. Gasperini (pismonoša)     om. 1907 
Boc Anton       om. 1912  
        (feb. 1914 premeščen v Volosko) 

      Marija Sajovic (uradnica)    om. 1912 
Op.: Po prodaji graščine Boben se je pošta preselila / so zgradili novo poštno poslopje (?) na 
lokaciji, kjer je pošta še danes. 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Pošta Bled 1 
 

     
 

Poštni ţig Veldes 1 - Bled 1, 1912 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

Op.: nečitljivo - 23. 8. 1912! 
 
 



 

 

   

 
 

Poštni ţig Veldes 1 - Bled 1, 1913 
Vir: delcampe.net 

 
 

K. k. Post und Telegraphendirektion Trieste: 
Veldes: Boc Anton (roj. Markt Tüffer) 
Vir: Postalmanach 1913  

 
 

Gorenjski telefon. Upati je, da dobe Gorenjci telefonsko zvezo z Ljubljano. Sicer se je 
ta namera ţe enkrat razbila, ker niso hoteli interesenti prevzeti nanje odpadajočih 
stroškov. Sedaj pa utegne vsled zgradbe deţelnih električnih central tudi ta zadeva priti 
v ugoden stadij. Deţelni odbor hoče namreč ljubljansko centralo po telefonu zvezati s 
centralo v Ţirovnici. Pri tej priloţnosti se lahko naredi skupen telefon za drţavo in 
deţelo, kar bi obema znatno zniţalo stroške in razbremenilo interesente. Telefonska 
ţica bi se seveda napeljala tudi na Bled. Tako bi Bled pridobil poleg vodovoda in 
električne luči tudi telefon in bi s tem postal res moderno letovišče. Tudi industrialni 
krogi v Trţiču in na Jesenicah bi brez dvoma ta napredek z veseljem pozdravili. 
Čujemo, da je deţelni odbor ţe storil v tem pogledu primerne korake in je le od stališča 
trgovinskega ministrstva odvisno, ali se posreči ta skupna akcija. 
Vir: Gorenjec, 28. 2. 1913 
 
 

 
 

Poštni ţig Veldes 1 - Bled 1, 1914 



 

 

Vir: arhiv Bojan Kranjc 
 
 

Telefonsko omreţje na Gorenjskem. Poslanec dr. Ravnihar je v deţelnem zboru 
stavil 
predlog, da naj prispeva deţela k napravi telefonske mreţe na Gorenjskem. 
Nameravata se narediti dve progi. Prva bi šla iz Ljubljane na Medvode, Škofjo Loko, 
Kranj, Radovljico, Ţirovnico, Jesenice, Mojstrano in Kranjsko Goro, do Bele Peči. Druga 
proga bi pa drţala od Ljubljane na Št. Vid, Kranj, Trţič, Radovljico, Lesce, Bled, do 
Bohinjske Bistrice Stroški za prvo progo bi znašali 153.000 K, za stransko progo pa 
48.500 K. K tem stroškom bi morali interesentje prispevati 30%. Predlog Ravniharjev se 
glasi, da naj da deţela 20 % prispevka, to je okroglo 40.000 K. 
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1914 
 
 
Premeščenje. G. A. Boc, do sedaj poštar na Bledu, je premeščen in imenovan višjim 
poštarjem na Voloskem. 
Vir: Gorenjec, 20. 3. 1914 
 
 

   
 

Poštni ţig Veldes – Bled 1, 1915 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Veldes - Bled 1, 1916 



 

 

Vir: ebay.com 
 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1917 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1918 
Vir: arhiv Vojko Zavodnik 

  
 

     
 

Poštni ţig Bled 1 (a, b, c), 1919 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 



 

 

 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1920 
Vir: philadria / arhiv Bojan Kranjc 

 
 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1921 
Vir: philadria / arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1922 
Vir: delcampe.net 

 



 

 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1923 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 
 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1924 
Vir: kamra.si 

 
Leta 1924 so sprejeli načrt, da bi v nekaj letih podrţavili vse pošte razen nekaterih 
manjših, ki bi prešle v upravo občin. Na Gorenjskem so bile podrţavljene pošte Bled, 
Kamnik, Škofja Loka in Trţič. Tik pred vojno je poslovalo 45 pošt od tega 14 rednih, 30 
pogodbenih, 8 pomoţnih  in 1 sezonska pošta. 
Vir: Pošte na Gorenjskem (avtor Miran Čehovin) 
 
 



 

 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1925 
Vir: delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc 

 
 

Pošta Bled 1; red III., T (brzojav), t (telefon), L/BC (sluţba), V. Treven (predstojnik 
pošte). 
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte, 1925 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1926 
Vir: oldthing.at 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1927 



 

 

Vir: delcampe.net 
 
 

   
 

Poštar Franc Reichman 
 

Poštar Franc Reichman (od 1927). Po neuspelem plebiscitu (l. 1920) je iz Koroške na 
Gorenjsko prišel zavedni Slovenec Franc Reichman. Najprej je delal kot poštar v 
Radovljici, leta 1924 in 1925 je bil poslan zaradi potreb v Velenje. Po povratku so ga 
leta 1927 premestili na Bled. Ţe leta 1922 mu je ţena Neţa – moja stara mama umrla. 
Leta 1923 se je drugič poročil z Radovljičanko Šlibar Malko – Burcelnovo, ki je bila pri 
dr. Wovsu kar 14 let za kuharico. 
Na Bledu je najprej stanoval v vili Sava, nato pa pod Gradom pri Andrejčku – po 
domače pri Bemu. Pri njih sem kot mlad fant ţivel od leta 1936 do leta 1939. Zelo lepe 
spomine imam na ta čas. Aktivnost starega ata mi je bila zelo všeč. Spomnim se da je 
bil godbenik v poštarski godbi. Igral je na pozavno.  
Med drugo svetovno vojno je stanoval v Zasipu pri Korenjaku. Od tam je šel leta 1950 
na operacijo ţolčnih kamnov na Jesenice in na mizi preminul. Oba z ţeno sta pokopana 
v Radovljici. 
Vir: Napisal Franci Valant, p. d. Benč iz Predtrga  

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1928 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 



 

 

Pošta Bled 1; drţavna pošta; razred III., T (telegraf) t (telefon), Lešnik Apolonija 
(predstojnica pošte). 
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte, 1928 
 

 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1929 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1930 
Vir: delcampe.net 

 
 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. maja 1930.: Postavljeni so: … za 
upravnika v 2. skupini II. kategorije: Bregant Ivan, starešina poštnega in telegrafskega 
urada na Bledu 1. 
Vir: Sluţbeni list Dravske banovine, 7. 7. 1930 

 
 



 

 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1931 
Vir: delcampe.net 

 
 

 

 
 

Prva znamka z motivom Bleda, 1932  
Vir: delcampe.net 

 
 

 



 

 

 
 

Vozni park pošte Bled 1 
Vir: Pošta Slovenije (Pošta 1918-1950) 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1932 
Vir: delcampe.net  

 
 

 
 

Oglas o prodaji poštnega poslopja 
Vir: Jutro, 27. 11. 1932 

 



 

 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1933 
Vir: postgeschihte.kemser.com / delcampe.net 

 
 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1934 
Vir: delcampe.net  

 
 

 
 

Druga znamka z motivom Bleda, 1934  
Vir: delcampe.net 

 
 



 

 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1935 
Vir: delcampe.net  

 
Bled dobi avtomatsko telefonsko centralo. Med izrednimi izdatki je tudi pozicija 
dinarjev 2.250,000 za nabavo telefonskih avtomatskih central in aparatov za Bled, Boh. 
Bistrico, Jesenice, Radovljico in Lesce.  
Vir: Slovenec, 10. 7. 1935 

 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1936 
Vir: delcampe.net  

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1937 
Vir: delcampe.net  



 

 

 

 
 

Poštarja pred avto parkom pošte Bled 1, 1937 
Vir: arhiv Franci Valant, p. d. Benč (Predtrg) 

Op.: Levo je poštar Franc Reichman. 
 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1938 
Vir: delcampe.net  

 
 



 

 

 
Poštni ţig Bled 1, 1939  
Vir: arhiv Bojan Kranjc  

 
 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1940 
Vir: philadria 

 
 

Z ukazom kraljevskih namestnikov z dne 30. avgusta 1939., K. O. št. 5729, so bili 
odlikovani: … Cerkvenik Miroslav, tehnik pošte Bled. 
Z odločbo ministra za pošto, brzojav in telefon z dne 20. decembra 1939., št. 93.277, so 
bili postavljeni za prometnike VIII. poloţajne skupine: pri pošti, brzojavu in telefonu: Bled 
1 Burdian Ema. 
Z odločbo ministra za pošto, brzojav in telefon z dne 19. marca 1940. je bila 
premeščena  po sluţbeni potrebi; k pošti, brzojavu in telefonu Devica Marija v Polju 
Repe Anka, manipulant IX. poloţajne skupine pošte, brzojava in telefona Bled 1. 
Z ukazom kraljevskih namestnikov z dne 25. aprila 1940. so bili postavljeni : za 
kontrolorja VII. pol. skup. pri pošti, brzojavu in telefonu Bled 1: Bregant Mihaela , p. 1.1, 
uradnik VIII. poloţajne skupine. 
Vir: Sluţbeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine za leto 1940 

 
 

Na Bledu se je pred leti iz starega poslopja napravilo nove poštne prostore, ki pa ne 
ustrezajo povsem modernim zahtevam.  
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1940 



 

 

 
 

Avtomatska telef. centrala za vso Gorenjsko. V okviru del iz posojila 115 milijonov 
din, ki ga je najelo minstr. za pošto, telegraf in telefon za razne investicije, je minister za 
ptt Torbar odredil razširjenje avtomatske mreţne skupine Bled. Razen dosedanjih 
avtomatskih telefonskih central v tej skupini bodo na novo zgrajene še sledeče 
avtomatske telefonske centrale: V Kranjski Gori za 30 naročnikov, v Mojstrani za 10. na 
Pokljuk i za 10, pri Sv. Janezu za 18 in v Begunjah za 18. naročnikov. Razen tega se bo 
Blejska centrala razširila na 300 številk, Bohinjska Bistrica na 30, Lesce na 40 in 
Radovljica na 80 številk. Avtomatska mreţna skupina Bled se bo priključila avtomatski 
mreţni skupini Kranj, v kratkem se bo pa montaţa vse te skupine priključila na 
avtomatsko centralo v Ljubljani, tako da bo promet v vsej tej veliki skupini popolnoma 
avtomatski, t. j. iz vsakega kraja na tem področju bo vsak naročnik lahko poklical 
katerega koli naročnika v drugem kraju. Ta skupina bo največja avtomatska telefonska 
skupina v naši drţavi. 
Vir: Gorenjec, 14. 12. 1940 
 
 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1941 
Vir: philadria 

 
 

Razširitev ATC Bled. Kakor je „Gorenjec" pred kratkim poročal, je poštni minister g. dr. 
Torbar iz posojila 115 milijonov dinarjev odredil razširitev avtomatske mreţe skupine 
Bled s povečanjem obstoječih in zgraditvijo novih avtomatskih telefonskih central. 
Vir: Gorenjec, 4. 1. 1941 

 
 



 

 

 
 

Upravnik in poštarji Bled 1, 1941 
Vir: arhiv Franci Valant, p. d. Benč (Predtrg) 

Op.: Skrajno levo Franc Reichman, ob njem upravnik pošte Bled 1. 
Na fotografiji je tudi Anton Rossi? 

 
 

☼☼ 
 

Bled 2 
 

 
 

Kolodvor – Pošta Bled 2, ok. 1910 
Vir: delcampe.net 



 

 

 
Ustanovitev poštnega urada na Bled 2 leta 1912 je omenjena v seznamu poštnih postaj 
in poštnih uradov (1800-1918). 
Vir: Pošta na slovenskih tleh (Pošta Slovenije 1997) 

 
 

Nov poštni urad na Bledu. Dne 16. avgusta 1912 se otvori na Bledu (kolodvor, 
politični okraj Radovljica) nov poštni urad z uradnim imenom »Bled 2«, ki se bo pečal s 
pisemsko in vozno pošto ter zaeno sluţboval kakor nabiralnica poštno-hranilničnega 
urada. Ta urad bo v zvezi s poštnim omreţjem v času od 1. junija do 30. septembra 
vsakega leta postajanjem obstoječe dnevno štirikratne poštne voţnje Bled 1-Bled 
kolodvor, v času od 1. oktobra do 31, maja vsakega leta pa po dnevno dvakratni poštni 
voţnji Bled 1-Bled kolodvor, ki se bo na novo vpeljala. Istočasno se bo opustil tačasni II. 
dostavljavni okraj selskega pismonoše na poštnem uradu na Bledu. Ta urad se bo od 
16. avgusta imenoval Bled 1. 
Vir: Slovenec, 12. 8. 1912 
 

 
 

 
† Rikard Schrey. Umrl je v Begunjah pri Lescah v starosti 58 let gospod Rikard Schrey, 
c. kr. višji poštar in posestnik. Pokojnik je bil vedno zvest pristaš napredne stranke. Bodi 
mu prijazen spomin. 
Vir: Slovenski narod, 30. 5. 1913 

 
 

Osebne vesti s pošte. … Umrli so: nadpoštar Rihard Schrey v Lescah in Frančišek 
Pavlošič v Radovljici. 
Vir: Slovenec, 24. 6. 1913 
Op.: Rihard Schrey je bil pred 1900 poštar na Bledu! 

 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 30. 5. 1913 
 
 

 

 
 

Kolodvor Bled – Pošta Bled 2, ok. 1925 
Vir: philadria 

Op.: Pošta je bila na kolodvoru Bled v obdobju 1912-1918! 
 
 



 

 

 
 

Poštni ţig Veldes-Bled 2, 1914 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Veldes-Bled 2, 1915 
Vir: delcampe.net 

 
 

   
 

Poštni ţig Veldes-Bled 2, 1917 
Vir: arhiv Vojko Zavodnik / arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 



 

 

 

 
 

Hotel Triglav – Pošta Bled 2, ok. 1925 
Vir: philadria 

Op.: Pošta je bila na kolodvoru Bled v obdobju 1918-1945! 
 

 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1914-18 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 
 
 



 

 

     
 

Poštni ţig Bled 2, 1919 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1920 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

Pošta Bled 2; razred in stopnja II/2, T (brzojav), t (telefon), L (sluţba),  Cvar Antonija 
(predstojnica pošte). 
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte, 1925 

 
 

     
 



 

 

Poštni ţig Bled 2, 1926 
Vir: ebay.com / arhiv Bojan Kranjc  

 
 
Pošta Bled ; drţavna pošta; razred IV., T (telegraf) t (telefon), Cvar Antonija 
(predstojnica pošte). 
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte, 1928 
 
 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1930 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1931 
Vir: delcampe.net 

 
 



 

 

   
 

Poštni ţig Bled 2, 1934 
Vir: delcampe net  

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1936 
Vir: ebay.com 

  
 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1937 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 



 

 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1940 
Vir: delcampe.net 

 
 
Z odločbo ministra za pošto, telegraf in telefon z dne 30. aprila 1940. so bili postavljeni: 
za prometnike VIII. poloţajne skupine: … Jandl Angela; Bled 2. 
Vir: Sluţbeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine za leto 1940 

 
Kranjsko poštno poslopje bo prvo v Sloveniji, ki ga gradi poštno ministrstvo, kajti 
doslej se ni zgradilo nobeno novo poštno poslopje v vsem področju, ki spada pod 
ljubljansko poštno direkcijo. Le na Bledu se je pred leti iz starega poslopja napravilo 
nove poštne prostore, ki pa ne ustrezajo povsem modernim zahtevam. 
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1940 

 
 

Poštni urad Bled 2  je po prvi svetovni vojni (do leta 1945) deloval v zasebni hiši pri 
Hotelu Triglav na Rečici. Zasebnik je imel koncesijo. 
B. Benedik je v svoji knjigi "Bled nekoč - in danes" zapisal, da je ta pošta Bled 2 imela 
konec 30. let zaposlenega tudi poštarja - raznašalca za področje Zake. 
Vir: Damjan Jensterle 
 
 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1946 
Vir: delcampe.net 

 



 

 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1948 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 2, 1949 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

☺☺ 

 
Anton Peternel, sin Jakoba Peternela (1875-1932) je bil poštar in je končal nesrečno na 
Bledu. / Kronika, 1987 

 
Udeleţenci agrarne operacije: … Janko Florjančič (poštar) / SI AS 56/534 (Grajska in 
rečiška planina) 

 
 

Poskus seznama blejskih poštarjev (in lokacij) – med obema vojnama: 
 
Treven V., predstojnik  Poštni urad Bled 1   1925 
Bregant Ivo, predstojnik  Poštni urad Bled 1   1928 



 

 

Cvar Antonija, predstojnica  Poštni urad Bled 2   1925, 1928 
Franc Reichman, poštar  Poštni urad / hotel Triglav  od 1927 
Anton Peternel, poštar  Poštni urad / hotel Triglav  do 1932 (?) 
Janko Florjančič, poštar  Poštni urad / hotel Triglav  do 1945 
 
 

 
 

Blejska Dobrava. Nasproti naše hiše je bila velika stavba v lasti jeseniške tovarne, kjer 
je ţivelo 13 druţin tovarniških delavcev. V tej hiši je bila tudi prva pošta na vasi. Vodja 
pošte je bil Hribar, ki je dodatno sluţil s popravljanjem čevljev. Nasproti cerkve je bila 
stara ljudska šola in farovţ. Cerkev je bila podruţnica zasipške fare, zato so tu bivali 
upokojeni duhovniki. Takrat je bilo tu vaško središče. V upravnem pogledu je vas 
spadala pod občino Zgornje Gorje do leta 1943. Po upokojitvi Hribarja so pošto preselili 
v Svetinovo hišo. Novi poštar je postal Svetina, ki je bil tudi odličen krojač … 
Vir: Trgovina in obrt na Blejski Dobravi (avtor Andrej Pikon) 
 
 

 
 

Poštni ţig Blejska Dobrava, 1937 
Vir: DAR 

 
 

  
 

Poštni ţig Blejska Dobrava, 1939 
Vir: DAR 



 

 

 
 

Poštni ţig Blejska Dobrava, 1943 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Poštni ţig Blejska Dobrava, 1946 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 
Pošta na Bledu (v času okupacije) 
 

Pisemske znamke s Triglavom in Veldesom. Veldes, 14. oktobra. Poštna uprava je 
izdala posebne znamke s slikami Triglava, Veldesa, Marburga in Pettaua. V promet jih 
je nameravala dajati v času od 29. septembra do konca novembra, a pošle so prve dni, 
ker je bilo silno povpraševanje po njih. Na znamki za 3 (+13) pfenigov je upodobljen 
marburški grad, na znamki za 12 (+13) pfenigov mestni stolp in gledališče v Pettau, na 
znamki za 6 (+9) pfenigov Veldes, na znamki za 25 (+15) pfenigov pa veličastni Triglav. 
Dne 1. oktobra so znamke ţigosali s posebnim ţigom, vendar samo pri poštnih uradih 
Marburg, Pettau in Veldes. Pribitek (v oklepaju) k frankatumi vrednosti znamke gre v 
korist zimske pomoči. Znamke so neka posebnost. Ker so bile izdane v razmeroma 
majhni nakladi, bo njih vrednost gotovo rasla. 
Vir: Karawanken Bote, 15. 10. 1941 



 

 

 
 
Franz Paar, medvojni blejski ţupan.  … Kot ţupan se je naselil v vili Zori, kjer so bili v 
pritličju občinski prostori. V upravi je zadrţal domačine, imel je vedno do veh človeški 
odnos. Naj omenimo kot prvega tajnika Tillins Budu iz Ptuja, za njim pa … Janka 
Florjančiča, poštnega upokojenca. 
Vir: Bled nekoč in danes (avtor Boţo Benedik) 
 
 

     
 

Poštni ţig in znamka Veldes, 1941 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1941 
Vir: ebay.com 

 
 



 

 

         
 

Poštni ţig Bled 1, 1942 
Vir: philadria /arhiv Bojan Kranjc / arhiv Bojan Kranjc 

 
 

     
 

Poštni ţig Bled 1, 1943 
Vir: philadria / delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1944 
Vir: delcampe.net 

 



 

 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1945 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 
 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

Pošta na Bledu (po drugi svetovni vojni) 
 

 
 

Poštni ţig 16. divizije NOVJ, 1945 
Vir: ebay.com 

Op.: Poslano z Bleda 14. 6. 1945 
 
 



 

 

   
 

Poštni ţig Bled in Bled 1, 1945 
Vir: arhiv Bojan Kranjc (oba) 

 
 

     
 

Poštni ţig Bled 1, 1946  
Vir: delcampe / delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc 

 
 

     
 

Poštni ţig Bled 1, 1947 
Vir: arhiv Bojan Kranjc / delcampe.net / delcampe.net 

 
 



 

 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1948  
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1949  
Vir: delcampe.net 

 
 
Zaposleni (ali sodelavci) na Pošti Bled (okvirno od 1950 do 1970): Mirko Finţgar 
(vodja), Zdenka Vernik, Blaţ Jan, Blaţ Potočnik, Stanko Piber, Alojz Ţerovc, Joţe 
Soklič, Franc Gogala, Ivan Koritnik (tehnik-vzdrţevalec tel. centrale). 
Vir: po spominu povedal Tone Marolt, Bled (2019) 

 
 

 
 



 

 

Poštni ţig Bled 1, 1950 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 
 

   
 

Znamki z motivom Bleda, 1951 
Vir: delcampe.net 

 
 

     
 

Poštni ţig Bled 1, 1951  
Vir: arhiv Bojan Kranjc / delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1952 



 

 

Vir: delcampe.net 
 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1953 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1954 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1955 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 



 

 

 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1956 
Vir: delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc 

 
 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1957 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

    
 

Poštni ţig Bled 1, 1958 
Vir: delcampe.net / aukcije.hr 

 



 

 

 
 

Strojni poštni ţig Bled 1958 
Vir: delcampe.net 

 
 

     
 

Strojni poštni ţig Bled 1, 1959 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1960 
Vir: delcampe.net 

 
 

☼☼☼☼ 
 
 

Ukinitev pošte Bled 2, pošte Boh. Bela, pošte Bl. Dobrava 



 

 

 
 
Bodice. Tudi Bleda v teh dneh nisem pozabil. Ko sem ondan stikal tam okoli s tistim 
predpotopnim taksijem, me je znanec opozoril tudi na blejsko pošto. Ta je v tem 
znanem letovišču zaprta od opoldne do petih popoldne. V tem času uraduje le dve uri in 
ljudje čakajo in čakajo in preklinjajo to čudovito novost. Včasih sta bili na Bledu dve 
pošti. Še pred nekaj leti sta imeli obe v dopoldanskih in popoldanskih urah dovolj dela. 
Pošta Bled 2, ki je bila, po številnih prošnjah, ustanovljena leta 1912 za kolodvorski del 
kraja, je bila pred leti — menda zato, ker je hotel Triglav potreboval prostor za točilnico 
— ukinjena. In zdaj morajo ljudje romati več kot pol ure daleč do pošte Bled 1. Pri 
postaji Bled - jezero pa so kar trije hoteli — Triglav, Evropa in Zaka, dalje Veslaški 
center FLRJ itd., itd., torej dovolj prometa vsaj za pomoţno pošto, ki jo ima skoraj vsaka 
vas. Čudno, se vam ne zdi? 
Vir: Glas Gorenjske, 11. 1. 1960 
 
 
Stvarna razprava. - Druţbeni plan blejske občine 1960 pred volivci. … Na Rečici pri 
Bledu je bilo to pot na dnevnem redu zbora vprašanje ureditve otroškega vrtca v tem 
kraju. Glede na precejšnjo oddaljenost do blejske pošte so menili, da bi morali urediti 
manjši poštni urad tudi na Rečici. Pogrešajo pa tudi mesarijo in mlekarno. 
Vir: Glas Gorenjske, 23. 3. 1960 
 
 

 
 

Znamka z motivom Bleda, 1960 
Vir: delcampe.net 

 
 
 



 

 

   
 

Poštni ţig Bled 1, 1961 
Vir: delcampe.net 

 
 

   
 

Poštni nabiralnik na hotelu Jelovica, 1961 
Vir: kamra.si (GM Kranj) 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1962 



 

 

Vir: delcampe.net 
 
 

Največ pošte prejemajo Radovljičani, najmanj pa Ločani. … Seveda te številke in 
primerjave povedo, da  na to močno vplivajo turizem, trgovina in poslovni odnosi v 
večjih središčih. Tako vedo povedati poštarji, da na Bledu — a delno tudi v Bohinju — 
poleti najdejo nabite nabiralnik e sami h razglednic, ki jih pišejo turisti. 
Vir: Glasova panorama, 14. 4. 1962 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1963 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Pretekli četrtek je začela blejska pošta prvič poslovati v preurejenih pritličnih prostorih 
starega poslopja PTT. Preureditev je bila vsekakor velikega pomena za takšno 
turistično središče, kot je Bled. Z obnovitvenimi deli pa s tem na blejski pošti še niso 
zaključili. V načrtu imajo še preureditev poslovnih prostorov v prvem nadstropju. 
Vir: Glas, 16. 3. 1963 
 



 

 

 
Ţivimo skromno, a se kljub temu lepo razumemo … RADOVLJICA, je pisalo na tabli 
ob cesti. Tu se bom ustavila. Kot nalašč. Blizu poslopja PTT sem zagledala poštarja, ki 
je vneto brskal po prepolni torbi. Kar do njega stopim, sem si mislila. Za enkrat gre kot 
po maslu. Pozdravim ga, se predstavim in prijazni moţakar ţe odgovarja na moja 
vprašanja. 
Predstavi se tudi on sam. Ivan Ratek, poštni usluţbenec na Bledu, doma iz Ormoţa. 
»Sicer delam na Bledu,« pravi »danes pa sem prišel na pomoč radovljiškim poštarjem, 
ker niso sami kos raznašanju pošte.« Obmolknil je, jaz pa sem ga »pobarala« o razliki 
med ljudmi letos in lani. Ta bo ţe vedel veliko povedati, sem nehote pomislila. Saj ima 
vsak dan veliko opraviti z njimi. Bil je očitno razburjen, ker ni pričakoval mojega 
»napada« in se je opravičil, ker mi na to vprašanje ne ve kaj povedati. Dodal je le to, da 
bistvenih razlik ni opazil. Tudi večjih presenečenj ni doţivel. Kako je vendar to mogoče, 
sem se vprašala, saj človek vsak dan toliko doţivi. Tudi na to sem dobila odgovor. Ne 
da bi ga bila posebej vprašala. Moţakar je postal zgovornejši. Nizka plača 25 tisočakov, 
s katero mora sam preţivljati štiričlansko druţino, je dovolj zgovoren dokaz za dokaj 
glasno godrnjanje nad podraţitvijo. »Ţiveti moramo skromno, kakor se le da, pa se 
vendar lepo razumemo,« je dejal. Tudi njegove oči so to potrdile. Spomnil se je na 
druţino...  
 

 
 

Poštar Ivan Ratek 
 
»Vendar naše skromno ţivljenje ni nič v primeri z ţivljenjem Skopjancev pod šotori. Tudi 
oni so ubogi. Zelo ubogi. Razen te tragedije, ki jo je doţivelo makedonsko glavno 
mesto, me je globoko presunila tudi vest o Kennedyjevi smrti in druge elementarne 
nesreče.« 
Zamislil se je. Tako, kot se vsak, ko premišlja o teh dogodkih in jim skuša priti do dna. 
Tudi za njegovo mnenje o tujcih sem ga povprašala. Da so solidni, je dejal. Več ni 
vedel, ker sam ne pride v stik z njimi. 
Z vlakom se skoraj nikoli ne vozi, ker mu sredstva tega ne dovoljujejo. Ţivljenje je le 
prvo, zamude so pa  najhujša ovira za pošto. Posebno pozimi. Zanimalo me je, kako bo 



 

 

ocenil kranjsko mojstrovino — nebotičnik. Vendar sem kar malo debelo pogledala, ko je 
dejal da ga še ni videl. 
»Kam najraje zahajam, me vprašujete? Hm, včasih popeljem druţino na sprehod okrog 
Blejskega jezera ali na kakšno zabavno prireditev. Sicer pa se v prostem času ukvarjam 
s sodarstvom. Tako si postrani prisluţim tisočak, da gre laţe«. 
Skromen je. Ţivljenje ga je napravilo takšnega. Ţeli si novo stanovanje, da bo njegovi 
druţini lepše. Tri prošnje za stanovanje je napisal. Vse je dobil zavrnjene. Obupan se 
vprašuje, kam naj se še obrne. Izhod bo moral najti sam, drugi mu ne bodo pomagali. 
Vir: Panorama, 28. 12. 1963 
 
 

 
 

Poštni ţig Bled 1, 1964 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled 1, 1964 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

Vas s 700 prebivalci brez telefona. S 1. junijem so na Bohinjski Beli zapili pošto, ker je 
poštno poslopje prišlo v privatno last. Območje Bohinjske Bele z okoliškimi naselji pa je 
prešlo pod blejsko pošto. Vse manjše poštne usluge neposredno opravijo pismonoše, 
medtem ko morajo prebivalci za večje usluge na Bled. Vse bi še nekako šlo, ljudje so se 
hočeš nočeš sprijaznili s tem, da so jim vzeli pošto. Največja teţava pa je v tem, ker 
celo območje od Bleda do Soteske nima niti enega telefona. Več kot sedemsto ljudi je 
odtrganih od središča: ne morejo klicali v nujnih primerih, ko je na primer potrebna 



 

 

zdravniška pomoč ali pa v primeru poţara in podobno. Minuli teden, ko se je na 
Bohinjski Beli zgodila teţka nesreča, niso mogli klicati po telefonu, marveč so morali po 
pomoč na Bled. Prebivalci so ţe nekajkrat zahtevali postavitev javnega telefona, pa 
doslej še niso uspeli. Odkar so ukinili tamkajšnjo pošto, pa je zadeva še bolj nujna. 
Vir: Glas, 27. 6. 1964 
 
 

   
 

Poštni ţig Bled, 1965 
Vir: delcampe.net 

 
 

S 1. marcem - Poštni urad na Blejski Dobravi ukinjen. Naše uredništvo je te dni 
prejelo dopis naslednje vsebine: 
Ţe pred več meseci je Podjetje za PTT v Kranju obvestil krajevno skupnost na Blejski 
Dobravi, da bo pošta v tem kraju ukinjena, ker je hišni lastnik, kjer je poštni urad, 
odpovedal najemno pogodbo. Krajevna skupnost je takoj obvestila PTT v Kranju, da bo 
pripravila drug primeren prostor, in sicer v poslopju osnovne šole, kakor hitro bo prostor 
izpraznjen. Soba je tako ţe nekaj časa na razpolago in o tem je bilo podjetje PTT 
obveščeno. 
Pred kratkim pa je krajevna skupnost prejela prepis dopisa, ki ga je PTT poslala 
občinski skupščini Jesenice, v katerem sporoča svoj sklep o ukinitvi pošte na Blejski 
Dobravi, in sicer s 1. marcem letos. Kot vzrok navaja, da promet na pošti nazaduje, da 
upravnik pošte ni polno zaposlen in da bodo tako tudi odpadli stroški za najemnino, 
razsvetljavo, kurjavo itd. Dalje podjetje v dopisu pravi, da bi z ukinitvijo pošte ne bili 
prebivalci prizadeti, ker bi nekatera storitve opravljal dostavljač, v ostalih primerih pa naj 
bi se prebivalci posluţevali pošte na Javorniku ali na Jesenicah. 
Prebivalci Blejske Dobrave se z ukinitvijo pošte seveda ne strinjajo, ker menijo, da je 
pošta v tem kraju potrebna, posebno še, ker bo število prebivalcev z novogradnjami in z 
zazidavo stanovanjskega naselja na Lipcah naraščalo. 
Glede pisma smo prosili za pojasnilo predstavnike podjetja PTT v Kranju. Zvedeli smo, 
da njihovo podjetje res namerava s 1. marcem ukiniti pošto na Blejski Dobravi, ker ni 
rentabilna. Nadomeščena bo z redno dostavo iz pošte Jesenice. Prebivalci ne bodo 
prizadeti, ker bodo dobili vse pošiljke na dom še prej kot so jih do sedaj. Razen tega bo 
pismonoša opravljal zanje tudi vse usluge, za katere so doslej morali na pošto. 
Sprejemal bo denar, telegrame in podobno. Prebivalci Blejske Dobrave se bodo tudi 



 

 

vnaprej lahko posluţevali telefona; ki ga namerava pošta odstopiti tamkajšnji krajevni 
skupnosti, da ga namesti v primernem prostoru. 
Vir: Glas, 25. 2. 1965 
 

    
 

Poštni ţig Bled, 1966 
Vir: delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc / delcampe.net 

 
 

Leto 1966; prenovljeni so bili poslovni prostori pošte na Bledu. / Vir: Čehovin 
 
 

     
 

Poštni ţig Bled, 1967 
Vir: delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc 

 
 
Slovo od krajevne pošte. V soboto, 25. februarja, smo na sedmi strani ţe objavili 
novico, da bo PTT podjetje v Kranj u s 1. marcem ukinilo poštni urad na Blejski Dobravi. 
Tako se je tudi zgodilo. Vendar vaščani s tem ukrepom očitno niso zadovoljni. Zamerijo 
predvsem, da jih nihče niti povprašal ni za mnenje o tem ukrepu. Naš bralec S. Šorli 
pravi, da vaščani sicer vedo, da imajo samoupravni organi vsakega podjetja pravico, da 
samostojno ukrepajo o svojih zadevah, da pa bi bilo vendarle prav, da bi pri zadevi kot 
je 
ukinitev pošte vprašali za mnenje tudi občane. 
Razen tega po mnenju dopisnika v odgovoru PTT iz Kranja nekaj ni jasnega. Poštarji 
bodo sprejemali denarna nakazila in vse ostalo. To je v redu. Toda, kaj bo z 



 

 

brzojavkami, če jih bo pismonoša vse dopoldne nosil s seboj. Kdaj bodo prišle v roke 
naslovljencu 
Poštnega urada na Blejski Dobravi od 1. marca ni več. Teţko bi ţe sedaj dali končno 
oceno o tem ukrepu. Razumemo razburjenje vaščanov, razumemo pa tudi razloge, ki 
jih navaja PTT podjetje v Kranju. Če bo poslovanje poštarjev res tako, kot obljubljajo na 
pošti, morda ta izguba vaščanov niti ne bo toliko prizadejala. Z brzojavkami pa bo šlo 
mnogo bolj preprosto, kot si predstavlja naš dopisnik. Brzojavke bodo vaščani in 
okoličani lahko posredovali direktno na jeseniško pošto po telefonu, ki bo nameščen na 
Blejski Dobravi. Poklicati bo treba le številko 96 in povedati vsebino telegrama, pa bo 
vse v redu. Pristojbino za telegram bodo plačali potem poštarju. Pri tem bodo imeli celo 
prednost v primerjavi s poloţajem pred 1. marcem. Na poštnem uradu na Blejski 
Dobravi so namreč telegrame lahko oddajali le od 8. ure zjutraj do 3. ure popoldne, 
medtem ko bodo po telefonu lahko oddajali telegrame nepretrgoma od 7. ure zjutraj do 
9. ure zvečer. 
Vir: Glas, 4. 3. 1967 
 
 

 

 
 

Strojni poštni ţig Bled 1, 1968 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled 1, 1969 
Vir: delcampe.net 

 
 

 



 

 

 
 

Strojni Poštni ţig Bled 1, 1970 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

Op.: Nepreverjeno je, zakaj so ţigi 1968-1970 zopet ţigosani z Bled 1? 
 
 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1971 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1972 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 
 



 

 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1973 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1974 
Vir: delcampe.net 

 
 

 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1975  
Vir: delcampe.net 

 
 
 
 



 

 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1976  
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1977 
Vir: delcampe.net 

 
 
Leto 1977; Opravljena je bila obširna adaptacija s prenovo prostorov in opreme pošte 
64260 Bled. / Vir: Čehovin 
 
 
Branko Valant, Pošta Bled – 17 naročnikov (Glas). 
Vir: Glas, 20. 12. 1977 
 
 



 

 

 
 

Joţe Soklič 
 

Joţe Soklič z Bleda je prav posrečeno odgovoril (in zraven malce pomeţiknil): »Ljudje 
nas imajo radi, saj smo pa tudi simpatični, mar ne?« Res je bil simpatičen tale Joţe, ki 
ima sicer ţe 66 let, vendar bi mu jih mirne duše prisodili vsaj deset manj. »Od 1972. leta 
sem ţe upokojen. Kadar pa je treba, še vedno rad priskočim na pomoč. Vse ţivljenje 
sem opravljal ta poklic; rad imam ljudi, malce poklepetam z njimi, če je čas, in zvem kaj 
novega.«  
Vir: Glas, 27. 12. 1977 
 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1978 
Vir: delcampe.net 

 
Leto 1978; K stavbi pošte Bled je bila dograjena nova stavba za potrebe nove KATC 
Bled. / Vir: Čehovin 
 



 

 

 
 

Poštar Janez Jan 
 

Janez Jan, Bled, 88 novih naročnikov. Da bo en pismonoša zbral toliko novih 
naročnikov, res nismo mogli pričakovati. Tam okrog 60 smo bili največ vajeni. Tole na 
Bledu je bilo pa tako neverjetno, da so vsi drugi pismonoše po tihem pa tudi naglas 
mislili, da na Bledu kar »malo skupaj mečejo«. Pa se ni zgodilo prav nič takega. Vseh 
88 naročnikov je Janez pridobil na svojem terenu. Pošto nosi na Zasip in nekaj ulic ima 
po Bledu. Kombiniran rajon, kot pravijo. 250 hiš ima na svojem terenu in 210 GLASOV 
naročenih. Resnično dobro obdelan rajon! 
In kaj pravi Janez sam? 
»Na začetku nisem mislil, da jih bom toliko dobil. Ker sem pa vztrajno nosil brezplačne 
izvode, se je število naročnikov hitro večalo. Kakšnemu sem le prvič nesel, pa ga je 
takoj naročil. Drugod je bilo pa treba več prepričevanja. Uh, včasih mi tudi spati ni dalo! 
Sam imam ţe 18 let naročen GLAS in vem, da je dober časopis. Tako domač je. Vsak 
Gorenjec bi ga moral imeti doma! 
Sem ţe mislil tam sredi decembra čisto odjenjati, ker sem imel res veliko opraviti ţe z 
redno pošto, pa sem le vztrajno nosil časopise. In še zadnje dni, ko skoraj nisem več 
upal na kakšnega, sem jih dobil 10. Zdaj na Bledu znosim največ Glasa. Prej jih je imel 
največ pismonoša v Ribnem. Ja, za naslednjo akcijo bo pa treba zamenjati rajon.« 
Vir: Glas, 17. 1. 1978 

 
 

 
 



 

 

Poštar Matjaţ Koder 
 

Nabrito gleda tale fantič izpod poštarske kape, kajne?! No, to  bil pa naš najmlajši 
pismonoša na izletu: Matjaţ Koder iz Bodešč pri Bledu. 1. decembra bo leto, ko je 
smuknil pod poštarsko kapo in šele konec tega meseca bo imel šestnajst let. Ampak 
fant da se reče. Vsakokrat raznosi okrog 200 Glasov. Tudi njegov oče je bil poštar, in 
kot trdi Matjaţ, je za Glas pridobil zagotovo 300 novih naročnikov. 
Vir: Glas, 17. 10. 1978 
 
 
Leto 1978; Dokončana je bila adaptacija pošte 64240 Bled. / Vir: Čehovin 

 
 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1979 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštar Janez Jan 
 

Predstavljamo vam pet letošnjih najboljših pismonoš. Presenetil nas je Janez Jan z 
Bleda, ki je s 56 novimi naročniki spet najboljši pismonoša. 
»Rečico sem imel letos za rajon in bilo bi zagotovo več, pa sem moral prav na petek in 
soboto nekajkrat zamenjati teren. Bo pa drugo leto bolje! Veste, malo je pa vplivala tudi 
cena.« 
Da je imel Jane z takšno voljo za pridobivanje novih naročnikov, je temu, kot pravi, 
pripomogel tudi nagradni izlet, ki smo mu ga pripravili v jeseni: kot lanski najboljši 



 

 

pismonoša je šel za tri dni v Budimpešto. Imenitno je bilo, pravi. Tudi za letos mu lep 
izlet ne uide. 
Vir: Glas, 26. 1. 1979 
 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1980 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1981 
Vir: delcampe.net 

 
 

Odlikovanja za 17 PTT delavcev. Delegati delavskega sveta Podjetja za  ptt promet 
Kranj so se 24. 11. 1981 zbrali na slavnotnem zasedanju delavskega sveta in ob tej 
priloţnosti je 17 ptt delavcev z Gorenjske prejelo drţavna odlikovanja za dolgoletno in 
uspešno delo v ptt stroki ter za aktivno delovanje v samoupravnih organih in druţbeno 
političnih organizacijah. Po ukazu predsedstva SFRJ so prejele red zaslug za narod s 
srebrno zvezdo Marija Jurca, Julka Rozman in Terezija Zevnik. Red dela s srebrnim 
vencem so prejeli Mirko Bezek, Franc Gogala, Janez Janhar, Bogomil Kastrevc, Franc 
Pivk, Karel Smodila, Jakob Toplak. Štefka Volc in Danica Zajc. 
Medaljo zaslug za narod sta prejeli Darinka Černilec in Marija Lah,  medaljo dela pa 
Karel Hribar, Vlastimir Momčilovič in Albin Skodlar. Odlikovanja je v imenu predsedstva 
SFRJ podelil Vinko Šarabon predsednik občinskega sveta ZSS Kranj / Darinka Jereb. 
Vir: Glas, 27. 11. 1981 
 
 



 

 

 
 

Gorenjski glas, 10. 9. 1982 
 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1982 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1983 
Vir: delcampe.net 



 

 

 
 

 
 

Joţica Ambroţič je usluţbenka na blejski pošti: »Na Bledu je še posebej poleti več 
pošiljk, 
kar je razumljivo, saj prihajajo domači gostje iz tistih krajev, kjer ni praška in drugih ţivil. 
Trgovine so poleti dobro zaloţene, vsekakor pa bi bilo bolj prav, ko bi bilo povsod po 
Jugoslaviji dovolj praška in kave in da iz turističnih središč, ki so bolje zaloţena, ne bi 
pošiljali v druge kraje.« 
Vir: Glas, 4. 2. 1983 
 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1984 
Vir: delcampe.net 

 
 
 



 

 

 
 

Joco Josifovič, pismonoša z Bleda 
 

»Stanujem v središču Bleda, kjer imamo trgovino tako rekoč za vsakim vogalom, tako 
da tam ni problema z oskrbo. Velikokrat kupujem v prodajalni v Zasipu, ker tam 
raznašam pošto in mi je trgovina pri roki. Čeprav je kar dobro zaloţena, bi še ena 
trgovina v tem naselju ne bila odveč. Poglejte, meso imajo le enkrat tedensko, ker si ne 
morejo delati zalog. Vas je velika, trgovina premajhna, kar se pa kaţe predvsem ob 
sobotah, ko vsi kupujejo za čez nedeljo.« 
Vir: Glas, 15. 6. 1984 
 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1985 
Vir: delcampe.net 

 
 
 



 

 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1986 
Vir: delcampe.net 

 
 

Bled je bil prvi. - 50 let prve avtomatske omreţne skupine Bled, 4. oktobra — V 
prostorih blejske pošte je stara avtomatska telefonska centrala ostala kot spomin na 
preteklost. V tem tednu si jo v dopoldanskih urah lahko ogledate, dodana pa je 
filatelistična razstava o razvoju telefonije s poudarkom na Bledu, ki so mu doslej 
posvetili osem poštnih znamk. 
Leta 1936 je bila na Bledu vključena prva avtomatska telefonska omreţna skupina; ne 
po naključju: Bled je bil tedaj poletno shajališče drţavnikov in diplomatov. Nanjo so bile 
navezane avtomatske telefonske centrale Jesenice, Radovljica, Bohinjska Bistrica in 
Lesce, kot avtomatski daljni naročniki pa induktorske centrale v Begunjah, na Brezjah, v 
Gorjah, na Javorniku, v Ţirovnici in ob Bohinjskem jezeru. Blejska avtomatska 
telefonska centrala tipa siemens WL 36 je imela začetno zmogljivost 200 priključnih 
mest, prvo 
razširitev je doţivela leta 1943 za 80 priključnih točk, nato leta 1959 za 30, leta 1964 za 
100 ter leta 1969 in 1972 za 200. Iz prometa so jo vzeli leta 1979 po več kot 40-letnem 
delovanju; nadomestila jo je nova avtomatska telefonska centrala ciossbar sistema, tipa 
iskra 58 A, z zmogljivostjo 1.400 priključnih točk. 
 

 
 

Na sobotni proslavi smo srečali dva tedanja delavca, zdaj seveda ţe upokojenca. Ivan 
Koritnik je bil mehanik v telefonski centrali, Ivan Lovše pa rajonski motor. Ko smo z njim 
kramljali o nekdanjih časih, smo lahko ugotovili, da še zdaj vesta, kdo vse je imel pred 



 

 

petdesetimi in več leti na Bledu telefon. Kako tudi ne, saj jih je bilo leta 1923 na Bledu le 
21, telefonske številke pa so bile tri-in štirimestne. 
Vir: Gorenjski glas, 7. 10. 1986 
 
 

 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1987 
Vir: delcampe.net 

 
 

 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1988 
Vir: delcampe.net 

 
 
Leto 1988; Končana je bila adaptacija prostorov pošte 64260 Bled. / Vir: Čehovin 
 
 

 
 



 

 

Strojni poštni ţig Bled, 1989 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Gorenjski glas, 4. 12. 1990 
 
 

 
 

Poštni ţig Bled, 1992 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

Organizacija fizične distribucije v podjetju Pošta Slovenije, enota Bled : 
diplomska naloga  (Pintar, Stanislav, 1992) 

 
 



 

 

 
 

Janko Kovačič, upravnik pošte na Bledu 
 

Pošta na Kredarici. … Več kot dva tisoč razglednic, ki so jih v petek in soboto na 
Kredarici v poštni nabiralnik oddali borci, mladinci in drugi planinci, je v dolino v 
posebnem poštnem nahrbtniku varno prenesel Janko Kovačič, upravnik pošte na Bledu 
(na sliki), pomagal pa mu je brat Marko (upravnik pošte v Boh. Bistrici). - Foto: D. 
Dolenc 
Vir: Gorenjski glas, 27. 7. 1993 
 
 

 
 

Poštni ţig Bled, 1993 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 
Leto 1994; na poštah 64101Kranj 1, 64290 Trţič, 64260 Bled in 64265 Bohinjsko 
Jezero je bila urejena klimatizacija. / Vir: Čehovin 
 
 
Promocija Slovenije na hrbtni strani. … Upravnica pošte Bled je povedala, da se 
znamke sicer prodajajo, a zelo počasi. Kupujejo v glavnem turisti, domačini pa sploh ne. 



 

 

"Nihče ne da denarja za znamko brez vrednosti, razen turistov," je dejala upravnica 
pošte Bled Tončka Polak. 
Vir: Gorenjski glas, 15. 7. 1994 
 
 

 
 

Gorenjski glas, 8. 9. 1995 
 
 

 
 

Poštni ţig Bled, 1996 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1996 



 

 

Vir: arhiv Bojan Kranjc 
 
 
 

Leto 1996; 4260 Bled - v jeseni so se pričela rušitvena dela objekta Bled. Po oceni 
strokovnjakov je bil objekt dotrajan zaradi posedanja terena. / Vir: Čehovin 
 
 
Leto 1997; pošta 4260 Bled - 23. junija 1997 tik pred pričetkom turistične sezone je bila 
slovesna otvoritev novega objekta. Obstoječi objekt  je bil zaradi dotrajanosti porušen. 
Statično presojo objekta je izdelal Zavod za raziskavo materiala in ugotovil potresno 
ogroţenost. Zunanji izgled stavbe je ohranjen. Gradbena dela so potekala od 
septembra 1996. V drugem nadstropju so tri garsonjere, v prvem nadstropju so bili 
prostori oddani v najem za knjiţnico v pritličju pa posluje pošta. Urejeni so bili tudi 
dodatni parkirni prostori. Projekte za gradbeni del je izdelala arh. Bogdan Dacar za 
opremo pa Janez Glavan. Gradbena dela je izvajal SGP Gorenjc Radovljica, opremo pa 
mizarstvo Krošelj, Boštanj. Nadomestna lokacija v času gradnje je bila v hotelu Krim. 
Vir: Pošte na Gorenjskem (avtor Miran Čehovin) 
 
 

 
 

Nova / stara pošta na Bledu 
Vir: Foto Miran Čehovin 

Op.: Pošta v stari zunanji podobi in sodobni notranjosti je bila odprta 23. 6. 1997! 
 
 



 

 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1998 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Strojni poštni ţig Bled, 1999 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled, 2000 
Vir: delcampe.net 

 
 



 

 

 
 

Poštni ţig Bled, 2012 
Vir: philaseiten.de 

 
 

 
 

Poštni ţig Bled, 2013 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

 



 

 

 

Pošta Bled (Ljubljanska cesta 10, 4260 Bled), 2013 
Vir: PTT Kranj 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
Brez Blejcev tudi Bleda ni – podlistek v Gorenjskem glasu, 1997  (avtor: Boţo 
Benedik) 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 
::::::::::::::: 
 
Op.: Obdobje 1900-1916 (iskanje blejskega poštarja): 
Gorenjec; 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 
1912, 1913, 1914, 1915 in 1916; pregledano z iskalnim pojmom - bled –  
Op.: Od marca 1916 do februarja 1934 Gorenjec ni izhajal.  

 
Op.: Obdobje 1934-1941 (iskanje dograditve poštne stavbe): 
Gorenjec; 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941; pregledano z iskalnim 
pojmom - bled –  
// Odpri: 13. 4. 1940 

 
Slovenec 1935; pregledano z iskalnim pojmom - radovl - (pošta je bila v okraju 
Radovljica). Ničesar našel! 
 
 
::::::::::::::: 
 
Iz Otoka poleg Bleda na Gorenskim. Slišati je per nas, de se je po spodnjih krajih laţ 
razglasila, de e je per zadnjim potresu (21. Grudna) otok na jezeru poleg Bleda 
pogreznil; zato Vam od tega tole pišem. Po moji uri je bil tu potre malo pred deseto uro; 
nar prej je tako terdo butnilo, da se je prav zlo potrelo; potem pa se je enekrat, in če 
prav imam od večera proti jutro valno (wellenförming) pogibalo. Precej drugi dan sim 
vse zidovje in ozidje na našim otoku pridno pregledal, pa vesel sim bil, de nisim nikjer 
nobene poke našel. Dobro bi bilo, de bi jim gospodje od več krajev od tega potresa 
pisali, potlej bi se lahko zvedilo, kako na dolgo in na široko je leta potres segal. / P. 
Vir: Kmetijske in rokodelke novice, 7. 1. 1846 
 
Na Bledu je zblaznel ondotni hotelir gospod Mallner, ki je ţe dalje časa bolehal. 
Prepeljali so ga v deţelno blaznico na Studenec. 
Vir: Gorenjec, 20. 1. 1900 



 

 

  
Z Bleda se nam piše z dne 2. t. m.: Pr i nas je včeraj umrl Jernej Hribar, lastnik 
najstarejše hiše na Bledu pravijo, da je še od poganskih časov in v resnici zanimive 
stavbe. Pokojnik je bil rojen leta 1807. in je do letos opravljal vsa poselska dela. Njegovi 
otroci so stari ţe sedemdeset let. 
Vir: Gorenjec, 5. 5. 1900 
 
V Ljubljani je v četrtek umrl gospod Ivan Mallner, hotelir z Bleda. 
Vir: Gorenjec, 19. 5. 1900 
 
Na Bledu je minulo soboto nenadoma umrl ondotni hotelir Lujizinih toplic Valtriny. 
Vir: Gorenjec, 25. 1. 1902 
 
Arnold Rikli, posestnik in ustanovnik svetovno znanega zdravilišča na Bledu, je umrl 
dne 30. aprila v Volšpergu na Koroškem v visoki starosti. Pokojnik je veliko pripomogel, 
da se je Bled v kratki dobi tako razvil. Od njega se tudi mi Slovenci lahko naučimo 
nekoliko več podjetnosti v začrtanih ciljih. 
Vir: Gorenjec, 5. 5. 1906 
 
 

 
 

Gorenjec, 30. 6. 1906 
 
 
Kako Bled raste. Hiš je bilo po posameznih vaseh: Leta 1890 grad 90, leta 1900 121, 
leta 1906 143; Zagorice leta 1890 41, leta 1900 56 leta 1906 65; Ţeleče leta 1890 34, 
leta 1900 50, leta 1906 53; Mlino leta 1890 65, leta 1900 77, leta 1906 85; Rečica leta 
1890 51, leta 1890 58, leta 1906 79, skupaj 281, leta 1890 302, leta 1906 425. Torej je 
zrastlo v šestnajstih letih 144 novih hiš, in to ne kakih revnih kočic, ampak večinoma 



 

 

lepe vile premoţnejših ljudi, oziroma vilam podobne hiše srednje premoţnejših 
domačinov. 
Vir: Gorenjec, 23. 2. 1907 
 
Več luči. Z Bleda se piše: Od hotela »Triglav« pa do novega kolodvora ni ne ene luči. 
Za občinstvo je to skrajno neprijetno in nerodno, pa lahko tudi nevarno. Zadnji čas je, da 
se temu nedostatku odpomore. 
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1907 
 
 
Nova umetnost. Na Bledu poleg pošte v izloţbi gospoda Otona Wölfunga je g. Fran 
Rojec iz Radovljice razstavil dve plastični podobi. 
Vir: Gorenjec, 6. 8. 1910 
 
 
 
 

Vir: Sestavil Goran Lavrenčak – DAR 
 
Zadnja objava (1. 5. 2020) 
 
glavrencak@gmail.com 


