ZGODOVINA POŠTE V RADOVLJICI IN OKOLICI
16. stoletje
Prva pošta. V času vladanja nadvojvode Karol-a (1564-1590) dobimo prvo peš-pošto
in prvo konjsko pošto (1573 l.) v naši bližini. Ustanovila se je v tej dobi na
vzpodbujanje vladino, in stanovi so obe podpirali z letnimi doneski. Nadvojvoda Karol
je dal popraviti cesto od Ljubljane do Trsta, čez Ljubelj je ukazal narediti pot (od
1569. do 1570. l.) in 1576. l. cesto iz Gorice čez Hrušico.
Vir: Domoznanstvo Kranjske domovine (spisal Iv. Lapajne, samozaložba 1889)
// dLib.

17. stoletje
Poštna kočija v Begunjah (ok. 1670). Prva omemba pošte v Radovljici in njeni
bližnji okolici je bakrorez Janeza Vajharda Valvasorja v »Slavi Vojvodine Kranjske«.
Gre za bakrorez šestvprežne poštne kočije v Begunjah pred vhodom v grad
Kazenstein.

Kazenstain z juga, ok. 1670
Vir: Slava Vojvodine Kranjske (Janez Vajkard Valvasor)

Detajl »Poštna kočija pred vhodom v Kazenstein«, Begunje ok. 1670
Vir: Slava Vojvodine Kranjske (Janez Vajkard Valvasor, 1689)

18. stoletje
Pošta v času kuge. Kadar je prišla pošta (n. pr. Leta 1715) iz Celovca ali Beljaka na
vrh Ljubelja, obeseiti je morala vsa pisma na dolgo ranto in jo tako pomoliti čez mejo
kranjski deželni straži. Ta je pisma odprla in jo dobro prekadila nad brinjevim
plamenom ali pa nad ocetnim soparom, da je zadušila v njih kužnino, in jo je sama
zapečatila in odposlala.
Vir: Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, 1892 (avtor Anton Koblar)
Podržavljena poštna dejavnost v Avstrijski monarhiji (1722). Poštno dejavnost v
Srednji Evropi so organizirano in na podlagi licence, ki so jim jo podelili vladarji,
opravljale vplivne družine. Na Avstrijskem je bila to rodbina grofov Paar. Leta 1722
pa jih je monarhija poplačala ter podržavila poštno dejavnost, prevoz pošte in
potnikov.
Ozemlje sedanje Slovenije je prečkala najpomembnejša poštna povezava: DunajLjubljana-Trst ter prečne povezave, od katerih sta za Gorenjsko pomembni LjubljanaKranj-Tržič-Celovec in Kranj-Jesenice-Podkoren-Beljak. Pri organizaciji poštnega
prometa z jezdno pošto ali kočijami so uporabljali poštne postaje, na katerih so
menjavali konjske vprege. Na relaciji Ljubljana-Kranj-Celovec so prvo postajo
postavili v šestdesetih letih 18. stoletja v Tržiču, v Kranju leta 1770 … / Vir: Poštni
urad Kropa (avtor Igor Pirc; Vigenjc XI)
Pošta v Radovljici (ok. 1770). Gregor Koderman je v letih 1772-1789 je opravljal
službo upravnika proštijske nadarbine v Radovljici, obenem je bil tudi upravnik pošte
v Radovljici. Prvi voznik poštne kočije v Radovljici je bil Franc Vouk.
Vir: Radovljiške družine v 18. stoletju - Radovljica Mesto (avtorica Nadja Gartner
Lenac; Naše mesto in ljudje / MRO 2007). Op.: Opis pri hiši Mesto št. 15 (danes
župnišče).
Pošta pred uvedbo poštne postaje Zapuže (ok. 1785). Redno poštno zvezo med
Ljubljano in Beljakom so vzpostavili šele nekaj desetletij pozneje. Pošto je še nadalje
prenašal sel, ki je prihajal in odhajal iz Kranja ob tistih dnevih kot redna pošta v
Celovec. Tako je poštni sel iz Kranja odhajal vsako nedeljo in četrtek v Ljubno,
Radovljico, na Javornik in Jesenice ter prihajal ob torkih in sobotah nazaj, plačevali
pa so ga iz deželnoknežje blagajne.
Vir: Cesta in poštni promet čez Jesenice in Koren … (avtorica Majda Žontar)

Radovljica, 1765
Vir: Slikar Marko Layer
Poštna postaja Otok pri Podvinu (ok. 1783). Poštna postaja Otok pri Podvinu
(Podvinski gradič) je bila edina poštna postaja na območju Radovljice že pred 18.
stoletjem. Posredovala je poštno zvezo na relaciji: Kranj - Otok pri Podvinu - Sava pri
Jesenicah - Podkoren in čez dostopnejšo Korensko sedlo v Beljak. Na Otoku pri
Podvinu je bil poštni mojster domačin, kmet iz Zg. Otoka, Janez Globočnik. Poštni
vozovi so vozili pošto in potnike ob določenem času. / Vir: Poštne zgradbe na
Gorenjskem (avtor Miran Čehovin; PE Kranj)
Poštne postaje na progi v Beljak so po vzpostavitvi povezave po letu 1783 odprli v
Otoku pri Podvinu, na Savi pri Jesenicah in v Razingerjevi hiši v Podkorenu. / Vir:
Poštni urad Kropa (avtor Igor Pirc; Vigenjc XI)
Po letu 1783 so uredili poštne postaje tudi na relaciji od Kranja do Beljaka. Po
Edlingovem načrtu so postavili poštno postajo na Otoku pri Podvinu, kjer je bil prvi
poštar Janez Globočnik, kmet z Zgornjega Otoka. V deželnem šematizmu iz leta
1795, ki prinaša prvi uradni tiskani seznam vseh poštnih zvez, postaj in poštnih
upraviteljev na Kranjskem, se na Otoku omenja poštar Mihael Čuk. Od Kranja do
Otoka je bila ena poštna razdalja (2 milji).
Vir: Poštni promet čez Gorenjsko na Koroško do začetka 19. Stoletja (avtorica
Majda Žontar / Kronika št. 37, 1989)

Gostilna Brinšek (v stavbi bivše pošte), ok. 1930
Vir: DAR, Občina Radovljica

Vrata pošte na Zgornjem Otoku (na znamki)
Vir: spletna prodaja Bolha

Poštna postaja Zapuže (pred 1792). V Krajevnem seznamu vseh poštnih postaj v
Avstriji leta 1792 je navedeno, da je oddaljenost Krope od poštne postaje v Kranju
dve uri in pol in od poštne postaje Zapuže uro in pol. Poštna postaja Zapuže
(Seifnitz) je delovala do leta 1834, ko so jo prestavili na Otok. / Vir: Poštni urad Kropa
(avtor Igor Pirc; Vigenjc XI)

Poštni žig Zapuže-Otok, 20. 11. 1833
Vir: arhiv Nejc Vobovnik

Poštni žig Otok, 25. 5. 1839
Vir: philadira

Poštni žig Otok, 21. 3. 1850
Vir: philadira

Poštna kočija na poti v Kranj, ok. 1815
Vir: dLib (slikar Runk-Postl)

Poštna postaja Podkoren, 1879
Vir: slikar Vladimir Benesch

19. stoletje

PISEMSKE ZBIRALNICE
Pisemske zbiralnice - splošno (prva polovica 19. st.). V prvi polovici 19. stoletja
so v krajih, oddaljenih oddaljenih od glavnih prometnih poti, ustanavljali pisemske
zbiralnice, ki so bile odmaknjene od poštnih povezav. Ukvarjale so se le s pisemsko
pošto in pošiljanjem manjših blagovnih pošiljk (ponekod so bile omejene na 10 funtov
ali še manj) ter imele enkrat ali dvakrat povezavo s sosednjo poštno postajo,
največkrat s posebnim slom ali z vozno pošto. / Vir: Poštni urad Kropa (avtor Igor
Pirc; Vigenjc XI)

Pisemska zbiralnica v Radovljici (1845-1873). Pisemske zbiralnice so ustanavljali v
naših krajih v 19. stoletju. Prva pisemska zbiralnica je bila v Radovljici ustanovljena
leta 1845 v starem mestnem jedru (danes Trubarjeva ulica št.1). Poslovalnico je vodil
Ignac Hudovernik. S pomočjo poštnega sla je posredovala pisma in paketa dvakrat
tedensko v Kranj. Vas Mošnje (s Podvinom) je dobila poštno zbiralnico leta 1900.
Poslovala je v občinski hiši. / Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem (avtor Miran
Čehovin; PE Kranj)
V samem mestu ni bilo poštnega urada, ampak le zbiralec pisem Ignac Hudovernik.
Zato so tisti, ki so pisali komu v Radovljici, napisali Radovljica pri Otoku. / Vir:
Radovljica v letu 1848 (avtor Stane Granda; Radovljiški zbornik 1995).
Zelo pomemben mož je bil Janez Avsenek z Otoka, ki je bil poštni mojster. / Vir:
Radovljica v letu 1848 (avtor Stane Granda; Radovljiški zbornik 1995).

Poštni žig Radmannsdorf, 18. 8. 1850
Vir: e-bay

Poštni žig Radovljica, 22. 9. 1853
Vir: DAR

Pisemska zbiralnica na Trubarjevi v Radovljici, 1845-1873
Vir: Litografija Joseph Wagner, 1848

Poštni žig Radmannsdorf, 25. 8. 1861
Vir: e-bay

C. k. Poštna nabiralnica, Avstroogrska
Vir: Pošta na Dolenjskem do leta 1918

ZANIMIVOSTI POŠTE 19. STOLETJA
Obračun poštnine. Poštna organizacija in tudi prevoz potnikov sta temeljila na
obračunavanju poštnine glede na razdalje. Mera zanje je bila avstrijska poštna milja
(1 milja je bila dolga 10 000 korakov oz. natančno 7 km, 585 m, 9 dm, 3 cm in 7 mm;
torej 7,5859327 km). Poštne postaje, na katerih so jezdeci ali kočije lahko menjavali
konje, so bile na približno vsaki dve poštni milji (ok. 15,2 km). Kropi najbližji poštni
postaji sta bili Kranj in Otok na poštni smeri: Ljubljana-Kranj-Jesenice-PoddkorenBeljak.
Zdravnik (bolnika - preiskuje): "Vi se premalo gibljete, prijatelj. Kakšen posel pa
imate?" // Bolnik: "Že triindvajset let raznašam pisma." / Domoljub, 02. 11. 1893

Resmanova hiša na Zg. Otoku - izmenjava poštnih konj
Vir: Arhiv PTT Kranj
Miljniki (1820-60). V letih 1820-60 so ob poštnih poteh v pomoč in orientacijo
jezdecem in kočijažem poštnih kočij postavili poštne miljne kamne - miljnike. Kamni
so imeli vklesane podatke o oddaljenosti do obeh končnih točk (npr. do Dunaja in/ali
Ljubljane). Verjetno so »izginili« pri širitvi cest po prvi svetovni vojni, Gorenjci pa
lahko enega občudujemo na drugi strani Ljubelja (za kovinsko cestno ograjo nad
sotesko Čepo). Na njem je napis: LAIBACH IX MEILEN, KLAGENFURT II MEILEN. / Vir:
Poštni urad Kropa (avtor Igor Pirc; Vigenjc XI)
Pogostnost poštnih zvez (ok. 1850). Jezdno pošto iz Ljubljane prek Kranja v
Celovec so leta 1848 uvedli štirikrat na teden v obe smeri in hitri poštni voz, ki je vozil
trikrat tedensko, od leta 1850 pa vsak dan. Hitri voz je potreboval za to razdaljo
približno 11 ur, prisedli pa so lahko samo trije ali štirje potniki. Podobno je delovala
zveza od Kranja prek Podkorena v Beljak in od tam naprej proti Solnogradu
(Salzburgu). / Vir: Poštni urad Kropa (avtor Igor Pirc; Vigenjc XI)

Poštni žig Radmannsdorf, 1867
Vir: wikipedija

Slovenski narod, 11. 6. 1874

Postiljon Ažman v Kropi (ok. 1900) in postiljon Korošec (1986)
Vir: Vigencj XI. in arhiv družine Korošec

POŠTNI URAD V RADOVLJICI (1873-1913)
Poštni urad v Radovljici (1873-1913). Poštni urad dobi Radovljica leta 1873 na
današnjem Linhartovem trgu št. 8. Poštni urad je uporabljal dva prostora v veliki
meščanski hiši, zgrajeni nad obrambnim jarkom. Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem
(avtor Miran Čehovin; PE Kranj).
Ta oglas je v bistvu osmrtnica poštne postaje na Zgornjem Otoku.
Prvi poštar v novem uradu je bil Frančišek Pavlošič. V seznamu naročnikov
Mohorjevih knjig ga leta 1900 najdemo kot poštarja, leta 1906 pa že kot nadpoštarja.
Umrl je leta 1913 in kot piše v poročilu o smrti v časopisu Gorenjec, je delo
poštarja/nadpoštarja opravljal štirideset let. Pri opravilih sta mu pomagali tudi hčerki. /
Napisal Goran Lavrenčak - DAR.

Poštni urad v Radovljici, pred 1900
Vir: DAR; Sikar Franc Rojec, 1900

Poštna tabla, 1867-1918
Vir: Pošta na Dolenjskem do 1918

Telegraf (1873). Nova tehnična dosežka v 19. stoletju sta električni telegraf in
telefon. Najbolj je bil razširjen "Morsejev" telegrafski sitem, ki se je uporabljal vse do
druge svetovne vojne. Morsejev telegrafski sistem je bil uveden leta 1844. Pošta
Radovljica ga je dobila ob vselitvi v prvo zgradbo. Telegrafska linija je potekala
sledeče: Ljubljana - Kranj - Tržič, Kranj - Lesce in Lesce - Radovljica. . / Vir: Poštne
zgradbe na Gorenjskem (avtor Miran Čehovin; PE Kranj)
Telegraf. V Radoljici je ustanovljena postranska telegrafska postaja.
Slovenski narod, 12. 03. 1873
Telegraf. V Radovljici na Gorenjskem se je 20 . t. m. odprla nova telegrafska postaja
z omejeno podnevno službo.
Slovenski narod, 22. 06. 1873

Radovljica s Pošto in »telegraf štango«, pred 1900
Vir: DAR (Sikar Franc Rojec, 1900 / sliko uredil Ažbe Toman)

Pismo naslovljeno na »Okrajno glavarstvo Radovljica«, 1880
Vir: e-bay

Poštni žig Radmannsdorf-Radoljca, 1893
Vir: spletna prodaja e-bay

Poštna statistika na Gorenjskem, 1894
Vir: arhiv Peter Rožič (PTT Slovenija)
Iz Radovljice. Dobili smo pred kratkim lično železno ograjo nasproti pošte ob veliki
cesti od hiše gosp. Otona Homanna do ceste, ki pelje proti kolodvoru. Tako se ta del
mesta čimdalje lepša.
Gorenjec, 22. 11. 1902
Telefonsko zvezo med Ljubljano in Trbižem bomo vendarle dobili. Telefonični uradi
bodo v Trbižu, Beli peči, Mojstrani, na Jesenicah, Javorniku, v Lescah, Radovljici,
Podnartu in v Kranju. S postranskimi črtami nameravajo zvezali s tem telefonom
Skofjo Loko in Tržič. Troški bodo znašali 124.000 kron. Z občinami se vrše dogovori,
da bi občine prispevale k troškom s tridesetimi odstotki.
Gorenjec, 02. 04. 1904
Drugi pismonoša. Še enega pismonošo smo dobili pretekli teden. Bil je že skrajni
čas, ker dosedanji ni mogel kljub vsemu naporu zadostiti vsem zahtevam. Želeti bi
bilo, da se skoro napravi v zgornjem delu mesta na hranilničnem ali sodnem poslopju
še en poštni nabiralnik. Čujemo, da se je občinski odbor že dvakrat obrnil v tej zadevi

na poštno ravnateljstvo v Trstu, pa je še vse pri starem. Ali res toliko stane en
nabiralnik?
Avtomobilno vožnjo namerava menda vpeljati državna poštna uprava med Otočami,
Brezjami, Radovljico, Lescami in Bledom, če se prizadete občine zavežejo, da skrbe
za to, da se investirani kapital obrestuje. Sedaj imajo besedo občine!
Gorenjec, 18. 08. 1906
G. dvorni svetnik J. Dralka je dal ravno te dni prav okusno prenoviti svojo hišo, kjer je
nastanjena pošta. Hiša ima prav praznično obleko, kazi jo edinole firma c. kr. pošte.
Upajmo, da nam c. kr. poštni erar preskrbi tudi nov napis, ki bo odgovarjal razmerju
kranjskega prebivalstva. Pri tej priliki izražamo tudi željo, da dobi c kr. poštni urad tudi
»uradne ure« — a ne samo «Amtsstunden» — na vratih namreč.
Gorenjec, 28. 08. 1909
Na starih razglednicah (okrog 1900) sta vidna dva poštna nabiralnika. Eden na
Dralkovi hiši, drugi na Graščini.

Pošta na Dobravi (1900-1918). V knjigi Gerharda Kuehnla: Postablagen
Oesterreichs, v oddelku Krain, Nachtrag 1989 (Pomožne pošte/zbiralnice Avstrije,
oddelek Kranjska, dodatek 1989) sem našel, da je na Dobravi delovala pošta od
1.10.1900 dalje (DOBRAVA P. KROPP).
V priloženi kopiji se vidi, da ni prav nobenih podatkov o vrsti žiga, do kdaj je delovala
ipd. V priročniku dr. Antona Lavriča Pomožne pošte na Slovenskem 1919 dalje, ta
poštna zbiralnica ni omenjena, kar pomeni, da je prenehala delovati v avstroogrskem
času. Na Srednji Dobravi je bila v tem času gostilna Pogačnik in glede na podobnosti
v okolici (npr. gostilna in pošta Gabriljelčič na Brezjah), gre sklepati, da je bila v
gostilni Pogačnik pomožna pošta.
Vir: Napisal Igor Pirc (junij 2015)

Vir: Izpis iz Postablagen Oesterreichs (avtor Gerhard Kuehl)
Posredoval: Igor Pirc

POŠTNA AMBULANCA (1875)

Žig »Postambulance«, 1858
Vir: e-bay
Poštna ambulanca na Gorenjskem (1875). Poštna ambulanca ali potujoča pošta je
leta 1875 prevzela prevoz pošte na Gorenjskem po železnici, ki je bila zgrajena leto
poprej. / Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem (avtor Miran Čehovin; PE Kranj).

Poštna ambulanca v Radovljici (1884). Po izgradnji Gorenjske (uradno Rudolfove)
železnice je poštni vlak do leta 1884 ustavljal v Lescah. Radovljica je svojo
železniško postajo dobila namreč šele leta 1884. . / Napisal Goran Lavrenčak - DAR.
Mej Podnartom in Radovljico, 2,5 km. nad Podnartom, odprla se je dne 1. septembra
nova mala postaja Otoče, kjer ostajajo po 1 minuto vsi poštni vlaki, vozeči se tod
mimo. Ker z Otoč drže bližnice na Dobravo, v Kropo, v Kamnogorico, v Mošnje in
vozna cesta Ljubno in tudi k slavnoznani romarski cerkvi "Mariji pomagaj!" na Brezjah
in ker je zlasti pot z Otoč na Brezje skoro za jedno uro krajša, nego s Podnarta na
Brezje, nadejati se je novi postaji velikega osobnega prometa.
Vir: Slovenski narod, 03. 09. 1887

Pripis: Na poštnem vlaku je dolga leta delal Edvard Plevelj (stanujoč Cesta svobode
2). Sedel je v poštnem vagunu in razvrščal in žigosal poštne pošiljke. Na ŽP jih je
seveda sprejemal in oddajal. / Vir: Alojz Pfajfar (sosed Plevela, stanujoč Cesta
svobode 4)

Radovljica v času gradnje Gorenjske železnice, 1870
Vir: arhiv Leopold Kolman (fotograf Jean Baptist Reiner)

Žig ambulančne pošte Trbiž-Ljubljana, 1906
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Opis (po 1945). Dolga leta po vojni smo dva ali trije dostavljači po ozkih lesenih
stopnicah odhajali na težko dostopno železniško postajo k razmeni pošte. Redni vlaki
so v ambulančnih vagonih prevažali tudi pošto. / Vir: Upokojeni dostavljač France
Potočnik (avtorica Krista Koman, PTT Novice).

Smrt nadpoštarja. Iz Radovljice. (Smrtna kosa.) V nedeljo dne 1. junija popoldne se
je vršil v Radovljici pogreb nenadoma umrlega radovljiškega nadpoštarja g. Frančiška
Pavlošiča. Pokojnik je vkljub starosti in bolehnosti do zadnjega časa svojo naporno
službo vestno opravljal. Še v soboto zjutraj je bil namenjen v urad, kar mu nenadoma
postane slabo in v par urah je bil mrtev. Kako spoštovan je bil, to je pričal njegov nad
vse sijajni pogreb, katerega se je vdeležilo nekako polnoštevilno meščanstvo in
uradništvo. Zadnjo Čast mu je izkazala tudi požarna bramba z zastavo, koje podporni
član je bil pokojnik veliko let. V svoji službi kot nadpoštar je živel pokojni gospod v
Radovljici več kakor 40 let. Bil je ves čas vzor nad vse vestnega in neutrudljivega
uradnika. Z velikimi telesnimi žrtvami je opravljal svojo nočno in dnevno poštno
službo. Za politiko se ni veliko zmenil, pač pa je bil vedno pripravljen v gospodarskem
oziru mestu Radovljici pomagati. Bil je dolgoletni član načelstva „Mestne hranilnice"
in tudi mestni odbornik veliko vrsto let. Silno ga je bolelo, ko je pred nekaj leti
liberalna klika, ko je prišla na vrhunec svoje moči, tudi njega zavrgla in ga ni nič več
volila niti v „Mestno hranilnico", niti v občinski zastop. Pristudil se mu je liberalizem in
v zadnjih letih je ves čas volil s S.L.S. Mesto Radovljica pa mu bode ohranila trajen
spomin. / Vir: Gorenjec, 06. 06. 1913
Menjava uradnice. Iz poštne službe. Za poštno oficijantko v Radovljici je imenovana
Jadviga Keržan. Premeščen je poštni oficijant Anton Babic iz Kranja v Postojno.
Poštni oficijantki Francka Majdič in pa Mihaela Horvat sta tudi premeščeni, in sicer:
prva iz Radovljice v Kranj, poslednja pa iz Žirov v Bohinjsko Belo. / Sava, 11. 09.
1915

Poštni žig Radmannsdorf-Radovljica, 1911
Vir: DAR

POŠTNI URAD V RADOVLJICI (1918-1934)

Poštni urad v Radovljici, 1925-34
Vir: DAR

Poštna tabla, 1918-41
Vir: Pošta na slovenskih tleh

Telefon je bil zgrajen po prvi svetovni vojni leta 1918. / Vir: Poštne zgradbe na
Gorenjskem (avtor Miran Čehovin; PE Kranj).

Poštni žig Radovljica, 1932
Vir: DAR

POŠTNI URAD V RADOVLJICI (1934-1941)
V grajski dvor - novo zgrajeno poslovno stavbo se je preselila pošta pred vojno leta
1936. Tukaj je bila zgrajena prva ATC v Radovljici. Pošta je imela velike, lepe

prostore desno in levo ob vhodni hali - veži, ki se je sklapljala z novo ATC s 60
telefonskimi priključki. Na pošti so med ostalimi delali Pavšič, preseljen v Srbijo,
France Prešern, padel v NOB, Ivan Kapus, Janez Vozelj, Angelca Švegelj, Ješe
Neža, Lovrenc Bertoncelj, Marko Otovic, Edvard Plevelj in drugi. / Vir: Poštne
zgradbe na Gorenjskem (avtor Miran Čehovin; PE Kranj).

Poštni urad v Grajskem dvoru, 1936-1961
Vir: arhiv Zvone Razinger (razglednica, od. 1938)

Pošta v Grajskem dvoru pozimi, pred 1940
Vir: DAR

POŠTNI URAD V RADOVLJICI (1941-1945)
Med okupacijo se je na poštni žig vrnilo nemško ime Radmannsdorf. Najprej je poštni
žig Radmannsdorf-Kärnten (1942), nato Radmannsdorf-Oberkrain (1943) in na koncu
samo Radmannsdorf (1944).

Poštna tabla v času okupacije, 1941-45
Vir: Pošta v Naklem (avtor Damijan Janežič – tablo hrani g. Kozjek)

Poštni žig Radmannsdofr, 1942
Vir: DAR

POŠTNI URAD V RADOVLJICI (1945-1961)
Opis dela pismonoše po 1945. Po zadnji vojni sem se zaposlil pri pošti Radovljica
kot pismonoša. Takrat je bila pošta in ATC v Grajskem dvoru (takrat Mestni dom).
Stavba je bila zgrajena pet let pred vojno.
Takrat sem imel dobro kondicijo, rad sem delal z ljudmi, zato sem delo pismonoše z
veseljem opravljal. Ljudje so bili zelo pozorni in prijazni. Prva desetletja po vojni smo
bili pri radovljiški pošti štirje pismonoše.
Pošto je bilo prijetno dostavljati. Težav s pokojninami in drugimi izplačili ni bilo.
Izplačevali smo še neinflacijske dinarje brez ničel. Poštne torbe so bile takrat velike in
globoke, polne pisemskih pošiljk in časopisov. Poznalo se je, da so bili telefoni zelo
redki, časopisi pa ne predragi. Vseh poštnih pošiljk in časopisov nismo mogli spraviti
v torbe, zato smo se med dostavo vračali ponje.
Pozneje pa nam je bila preostala poštna tvarina dostavljena na določen kraj. Pošto
smo dostavljali tudi v vasi na desnem bregu Save in levo v vasi čez radovljiško ravan.
Širšo dostavo smo opravljali s službenimi kolesi. Službena obleka in obutev je bila
kvalitetna, pozimi pa topla. Na dostavnih rajonih smo se mesečno menjavali, tako
smo bili vsi enakomerno obremenjeni.
Poleg dostave smo izmenjaje dežurali tudi v popoldanskem času. Dela je bilo več kot
dovolj. Dostavljali smo telegrame, telefonske pozivnice, ekspresna pisma in drugo.
Izpraznjevali smo tudi poštne nabiralnike, ročno žigosali pisemske pošiljke in

opravljali še podobna dela. Ob nedeljah dopoldne je dežurni pismonoša izdajal dve
uri naročnikom časopise.
Kadar je zapadlo veliko snega, smo morali z dolgimi prekljami otresati sneg s
telefonskih žic. / Vir: Upokojeni dostavljač France Potočnik (avtorica Krista Koman,
PTT Novice).

Poštna žiga Radovljica, 1946 in 1957
Vir: DAR

Poštni urad v hotelu Grajski dvor, ok. 1960
Vir: DAR
Op: Na desni strani zgoraj ob vhodu se vidijo rumene poštne uradne table,
spodaj pa nabiralnik.

NOVA POŠTA V RADOVLJICI (1961)
V novozgrajene lastne prostore se je preselila pošta 11. novembra 1961 leta, leto
pozneje pa tudi nova ATC s 400 telefonskimi priključki. / Vir: Poštne zgradbe na
Gorenjskem (avtor Miran Čehovin; PE Kranj).

Gradnja pošte v Radovljici, 1960
Vir: arhiv PTT Radovljica

Nova pošta v Radovljici, 1961
Vir: arhiv PTT Radovljica

Leta 1961 smo se z Grajskega dvora preselili v novo PTT zgradbo. S tem so se
delovne razmere močno izboljšale. Odtlej smo imeli furgon za razvažanje poštne
tvarine in zaposlilo se je več delavcev. Omenil bom še, da takratne plače pri pošti
niso bile ravno zavidljive. Zato je morala tudi žena s svojim honorarnim delom
prispevati k družinskem proračunu. Leta 1965 sem se upokojil. Po upokojitvi sem v
Radovljici nato še petnajst let raznašal Ljubljanski dnevnik. / Vir: Upokojeni dostavljač
France Potočnik (avtorica Krista Koman, PTT Novice).

Avtomatična telefonska centrala, ok. 1965
Vir: Gorenjska 1900-2000

Poštni urad, od. 1965
Vir: DAR

Poštni urad - zadaj ATC, od 1966
Vir: DAR

POŠTNI DOM V RADOVLJICI
Poštni dom v Radovljici ima danes drugega lastnika. Dom je zgrajen na severnem
obrobju Radovljice, v bližini kopališča, v podnožju s smrekami in hrasti poraščene
vzpetine - nekdanje ledeniške groblje, ki jo Radovljičani imenujejo Obla gorica. Že
sam sprehod po tej, z drevesi poraščeni vzpetini, je lepo doživetje. Čudovit razgled
na Karavanke, Julijske Alpe, Pokljuko, Jelovico. ter Gorenjsko raven pa je še dodatna
sprostitev za dušo in telo. / Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem (avtor Miran Čehovin;
PE Kranj).

Radovljica - okrevališče Poštne hranilnice, pred 1940
Vir: GM Kranj (razglednica, odposlana 1939)

Poštni dom v Radovljici, ok. 1940
Vir: DAR

Zaposleni na Pošti v Radovljici
Neznana lokacija / verjetno Graščina (manj verjetno Župnišče)
Upravnik pošte
Gregor Koderman
1772-1789
Voznik poštne kočije
Franc Vouk
pred 1800
Stavba na Trubarjevi / Magušarjeva hiša (1845-1873)
Up. poštne zbiralnice
Ignac Hudovernik
Stavba na Malem trgu / Dralkina hiša (1873-1934)
Poštar / nadpoštar
Frančišek Pavlošič
Poštna uradnica
Žark Katarina
Alojzija Zemme
Francka Majdič
*(premeščena v Kranj)
Jadviga Keržan
Pismonoša
Franc Orel
Stavba pošte v Grajskem dvoru (1934-1945)
Na poštnem vlaku
Edvard Plevelj

od 1848

1873-1913
1912
1912
do 1915
od 1915
od 1918

Zaposlen na pošti
Zaposlen na pošti
Zaposlen na pošti
Zaposlen na pošti
Zaposlen na pošti
Zaposlen na pošti
Zaposlena na pošti
Zaposlena na pošti

Pavšič (preseljen v Srbijo, 1941)
France Prešeren (padel v NOB)
Ivan Kapus
Janez Vozel
Lovrenc Bertoncelj
Marko Otovic
Angelca Švegelj
Neža Ješe

Stavba pošte v Grajskem dvoru (1945-1961)
Upravnik
Šraj
Upravnica
Kristina Koman
Pismonoša
France Potočnik
Nova stavba pošte ob avtobusni postaji (od 1961)
Upravnica
Kristina Koman
Upravnica
Štefka Volc
Upravnica
Ivana Varl
Pismonoša
France Potočnik
Pismonoša
Feliks Kranjc
Pismonoša
Jože Korošec
Pismonoša
Janez Demšar
Pismonoša
Vili Luznar
Pismonoša
Bob Slodnjak
Upravnica
Danica Sitar
Upravnica
Simona Trobec - Bergant
Upravnica
Tanja Arh
Op.: Spisek je nepopoln. Prosimo za dopolnitev podatkov!

Poštar France Potočnik, 1959
Vir: arhiv družine Potočnik

pred 1957
1957-1961
1945-1961

1961-1970
1970-1973
1973-1995
1961-1965

1995-2004
2004-2005
2005

Poštar Jože Korošec – na moto dostavi v Mošnjah, 1969
Vir: arhiv družine Korošec

Poštar Vili Luznar (na dostavi pri Kokovi mami), 1986
Vir: Koledar PTT Kranj

Poštar Tone Žagar – pred depojem na Jurgelčevi hiši v Lescah
Vir: arhiv družine Žagar
V Adresarju za Kranjsko 1912 v naši občini najdemo še Riharda Schreya
(nadpoštarja v Lescah), pl. Rudolfa Kappusa (eksp. v Kamni Gorici), Hermino
Schiffer (adm. v Kropi), Marijo Schrey (poštarico v Begunjah) ter Josipa Pogačnika
(poštar) in Ivana Rabiča (oficial, adm. v Podnartu).
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