Pošta Brezje
Ko še ni bilo pošte
Turizem v pravem pomenu besede se na Brezjah začne z zgraditvijo in blagoslovom
nove cerkve leta 1900. Še kakšno leto prej dobijo Brezje prve razglednice. Glede na
veliko število romarjev, odposlanih razglednic (veliko se jih je tudi ohranilo), so morali
imeti nekakšno zbiralnico razglednic (verjetno tudi ostale pošte).
Uradnih podatkov o poštni zbiralnici na Brezjah nismo našli, tako da sklepamo, de je ni
bilo. V tem času je bila zbiralnica v Mošnjah … Najbolj verjetno je, da so romarji (kot
tudi ostali obiskovalci) razglednice pustili v brezjanskih gostilnah. Na eni od razglednic
(gostilna pri Janeţku, kasneje gostilna Gabrijelčič, od 1912 v tej hiši/gostilni tudi pošta)
nad portalom gostilne opazimo nekakšno tablo (kjer ostro oko razpozna
»avstroogrskega orla«).
Sklepamo, da je bila v tej hiši poštna nabiralnica (uradna ali neuradna) tudi pred
otvoritvijo pošte.
Vir: Napisal Goran Lavrenčak - DAR

Gostilna pri Janeţku, od. 1899
Vir: dLib – NUK (Zal. Zavod Karel Schwidernoch, Viden)


Pošta na Brezjah
Za Brezje je trgovsko ministrstvo dovolilo nov poštni urad, kar bo romarjem, ki hodijo k
Mariji Pomagaj, gotovo všeč.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1912
Nov poštni urad. Dne 16. julija 1912 se otvori na Brezjah (politični okraj Radovljica)
nov poštni urad z uradnim imenom „Brezje", ki se bo pečal s pisemsko in vozno pošto
ter zajedno sluţboval kot nabiralnica poštno hranilničnega urada. Ta poštni urad bo imel
zvezo s postnim omreţjem po dnevno enkratni, enovpreţni poštni voţnji do poštnega
urada v Radovljici. Istočasno se opusti v Lešah obstoječa poštna nabiralnica; vaši Leše
in Paloviče se izločita iz dostavljal nega okroţja poštnega urada v Trţiču, vas Praproče
pa iz dostavljavnega okroţja poštnega urada v Podnartu. Omenjene vaši se priklopijo
dostavljalnemu okroţju novega poštnega urada na Brezjah. Na poštnem uradu na
Brezjah se vpelje tudi sluţba selskega pismonoše, na poštnem uradu v Radovljici
obstoječa sluţba selskega pismonoše se omeji.
Vir: Slovenski narod in Slovenec, 12. 7. 1912
Izpremembe poštnih okrajev. K nedavno na navo otvorjenemu poštnemu uradu
Brezje na Gorenjskem spadajo vasi: Brezje, Veliko Dobro polje, Malo Dobro Polje,
Noše, Pirašica, Črnivec, Paloviče, Leše ter Praproče! Praproče so spadale poprej k
poštnemu uradu v Podnartu, Paloviče in Leše k poštnemu uradu V Trţiču, drugih šest
vasi pa je spadalo poprej k poštnemu uradu v Radovljici.
Vir: Slovenec, 26. 8. 1912 + Zarja 27. 8. 1912

Poštni ţig Brezje (a), 1912
Vir: delcampe.net
Op.: Najstarejši poštni ţig Brezje nosi datum 25. 7. 1912!

Poštni ţig Radovljica (a), 1912
Vir: delcampe.net
Op.: poštni ţig 23. 9. 1912!

Pošta na Brezjah. Pod novi poštni urad spadajo vasi: Brezje, Veliko Dobropolje, Malo
Dobropolje, Noše, Pirašica, Črnivec, Paloviče, Leše in Praproče.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1912
Obnovljenje poštne nabiralnice v Lešah (pošta Brezje). S 1. septembrom t. l. je
začela zopet poslovati poštna nabiralnica v Lešah v političnem okraju Radovljica. Svojo
vsakdanjo poštno zvezo bo imela z nedavno tega otvorjenim poštnim uradom na
Brezjah.
Vir: Slovenec, 3. 9. 1912

Gostilna Gabrijelčič – c. kr. poštni urad, 1912

Vir: delcampe
S pošte. Za poštarje so imenovani: … poštna aspirantka Marija Gabrijelčič je dobila
pošto Brezje na Gorenjskem.
Vir: Slovenec, 28. 9. 1912
Promet se je v zadnjem času splošno pomnoţil. Radi tega se je ţe leta 1912 dovolil
poštni urad »Brezje«. Ko se še preloţi most čez Peračico, izpelje zloţnejša drţavna
cesta iz Posavca na Brezje napravi nova deţelna cesta Brezje-Leše-Trţič, se bo promet
brez dvojbe zelo povzdignil.
K poštnemu uradu Brezje so tudi prideljene vasi ţupnije Leše in Praproče iz ljubenske
občine.
Vir: Brezje Marija Pomagaj (p. Henrik Damiš)
☺☺ Leto 1913 ☺☺

Poštni ţig Bresiach – Brezje (a), 1913
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Poštni ţig Brezje (a), 1913
Vir: arhiv Rok Sodja

Postalmanach 1913
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Brezje: Gabrijelčič Marija, poštna odpravnica (3. razred, 6. stopnja). Pošta ust. 1912.
Vir: Postalmanach 1913
Glavno poverjeništvo armade sv. kriţa za Slovence prosi, naj mu pospešitelji do konca
decembra sporoče, za koliko skupin ţele brezplačno »Bogoljuba«. Naslov: P. Jeronim
Knoblehar, frančiškan, pošta Brezje na Gorenjskem.
Vir: Bogoljub, december 1913
☺☺ Leto 1914 ☺☺

Poštni ţig Bresiach – Brezje (a), 1914
Vir: delcampe.net

Poštni ţig Bresiach – Brezje (a), 1914
Vir: delcampe.net

Postalmanach 1914
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Brezje: Gabrijelčič Marija, poštna odpravnica (3. razred, 6. stopnja). Pošta ust. 1912.
Vir: Postalmanach 1914

Tabla c. kr. poštnega urada na Brezjah, 1914
Vir: arhiv Damijan Janeţič (detajl)
☺☺ Leto 1915 ☺☺

Postalmanach 1915
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Brezje: Ţebre J., poštni odpravnik (3. razred, 6. stopnja). Pošta ust. 1912.
Vir: Postalmanach 1915


Ţig pomoţne pošte Leschach – Leše (Bresiach – Brezje)
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Op.: Dokument nosi datum 28. 9. 1915!

☺☺ Leto 1916 ☺☺

Poštni ţig Bresiach – Brezje (a), 1916
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Poštni ţig Bresiach – Brezje (a), 1916
Vir: ebay.com
Op.: Datum na razglednici: 25. 9. 1916!

Postalmanach 1916
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Brezje: Ţebre J., poštni odpravnik (3. razred, 4. stopnja). Pošta ust. 1912.
Vir: Postalmanach 1916
☺☺ Leto 1917 ☺☺

Poštni ţig Bresiach – Brezje (a), 1917
Vir: ebay.com

Postalmanach 1917
Osebje - C. kr. neeraričnega poštnega urada (poštna direkcija Trst):
Brezje: Ţebre J., poštni odpravnik (3. razred, 4. stopnja). Pošta ust. 1912.
Vir: Postalmanach 1917
☺☺ Leto 1918 ☺☺

Poštni ţig Bresiach – Brezje (a), 1918
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka

Poštni ţig Brezje, 1918
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
Op.: Ţigu so izklesali nemški napis.! Datum 24. 11. 1918!
☺☺☺☺

Pošta Brezje v Kraljevini SHS
(od. 1. 12. 1918 / z zdruţitvijo Drţave Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Kraljevine Srbije)

☺☺ Leto 1919 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc / ebay.com

Slovenec, 22. 4. 1919
Op.: Mali oglas z omembo pošte Brezje.



Ţig pomoţne pošte Leše (Brezje), 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Op.. Dokument nosi datum 4. 3. 1919!
☺☺ Leto 1920 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc / ebay.com

Plačilna nakaznica, 1920
Vir: ebay.com

Vir: Glas naroda (New York), 16. 2. 1920
Op.: Oglas-poizvedba z omembo pošte Brezje.

☺☺ Leto 1921 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1923 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1923
Vir: DAR
Preureditev selske sluţbe pri pošti Brezje. S 1. marcem 1923 se preuredi pri pošti
Brezje dostavljanje poštnih pošiljk po selskem pismonoši tako-le: V I. okraj se uvrste
kraji: Dobrepolje, Črnivec in Noše, v II. okraj pa Piračica, Leše, Paloviče, Visoče in
Vodiče. Dostavljalo se bo v I. okraju vsak ponedeljek, sredo in petek, v II. okraju pa
vsak torek, četrtek in soboto.
Vir: Jutro, 28. 2. 1923 + Slovenec, 1. 3. 1923
☺☺ Leto 1924 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1924
Vir: arhiv Igor Sodja
☺☺ Leto 1925 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1925
Vir: kupindoslike.com
Zaposleni na Pošti Brezje:
Pošta Brezje; razred in stopnja III/4., brez telegrafa in telefona, administrator.
Killer Mihaela, II. kategorija, V. skupina (poštna uradnica, pripravnica); roj. 29. 9. 1898
(Kranj), delovna doba: 4 leta, 9 mesecev, 14 dni.
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte in telegrafa, 1. 8. 1925
☺☺ Leto 1926 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1926
Vir: dLib-NUK
☺☺ Leto 1927 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1927
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1928 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1928

Vir: delcampe.net / DAR
Pošta Brezje; pogodbena pošta; razred IV, stopnja 2, brez telegrafa in telefona. Švegelj
Valentina (predstojnica pošte).
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte … 1928; posredoval Veni Ferant

☺☺ Leto 1929 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1929
Vir: delcampe.net

Pošta Brezje (Kraljevina Jugoslavija)
(od 3. 10. 1929)

☺☺ Leto 1930 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1930
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
Op.: Ţig je vtisnjen na znamko (Kraljevine SHS)!

☺☺ Leto 1931 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1931
Vir: ebay.com
Op.: Ţig je vtisnjen na znamko Kraljevine SHS!
Brezje napredujejo. V dveh zelo vaţnih stvareh se je društvo obrnilo na Direkcijo pošte
in telegrafa ter Dir. drţavnih ţeleznic. Na prvi naslov se jo odposlala prošnja za
napeljavo telefona na pošto Brezje. Brez telefonu si danes tujskega prometa ne
moremo misliti, zlasti na Brezjah ne, kjer se zbere na tisoče ljudi naenkrat. Tu predvsem
pridejo v poštev varnostni oziri, slučaji nesreč in neredov, ureditev prometa itd. Za
telefon govore vsi razlogi in upamo, da bo direkcija prošnjo upoštevala in ukrenila vse
potrebno, da čimprej dobimo telefon.
Vir: Slovenec, 7. 11. 1931
☺☺ Leto 1932 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1932
Vir: delcampe.net (1,2)

Slovenec, 3. 4. 1932
Op.: Mali oglas z omembo pošte Brezje.

☺☺ Leto 1933 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1933
Vir: delcampe.net
Telefonsko postajo smo dobili. (Brezje) Pred štirinajstimi dnevi smo dobili na naši
pošti novo telefonsko postajo. Res je bila zelo potrebna. Saj hodi k nam polno romarjev
in tudi letoviščarjev. Poleg tega so Brezje centralna točka za velik okoliš in ob kaki
nesreči bo telefon vsaj okolici v veliko korist. Po novi razdelitvi, oziroma zdruţitvi občin,
bo sedeţ nove občine po vsej verjetnosti na Brezjah. Tudi v tem slučaju nam bo telefon
prišel prav. zlastì za pogovore, vprašanja in pojasnila z okrajnim načelstvom v
Radovljici.
Vir: Domoljub, 30. 8. 1933
☺☺ Leto 1934 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1934
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1935 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1935
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
Mrjasca, 18 mesecev starega, črne pasaste pasme ima na prodaj: Jakob Langus,
Peračica 7, pošta: Brezje.
Vir: Kmetovalec, 15. 6 1935
☺☺ Leto 1936 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1936
Vir: DAR / delcampe.net
☺☺ Leto 1937 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1937
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1938 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1938

Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Jutro, 15. 8. 1938
Op.: Mini oglas z omembo pošte Brezje.

☺☺ Leto 1939 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1939
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1940 ☺☺

Poštni ţig Brezje (1), 1940
Vir: arhiv Bojan Kranjc



Pošta Brezje pred okupacijo

Poštni ţig Brezje (1), 1941
Vir: picclick.de
Op.: Hrbtna stran na kuverti z znamko bojevnikov (1. 1. 1941)!

Poštna znamka »Zveze Bojevnikov«, 1941
Vir: ebay.com
Znamke z ţigom »Brezje«. Belgrad, 21. decembra, m. Poštno ministrstvo je odobrilo
poseben ţig na pošto Brezje, s katerim se bodo ţigosale pošiljke, frankirane z novo
izdajo priloţnostnih znamk, ki pridejo v promet 1. januarja 1941. Kdor bi ţelel nabaviti
serijo znamk v posebni kuverti ali numeriranem kartonu z omenjenim ţigom, naj pošlje
na naslov Zveze bojevnikov, Ljubljana, hotel »Metropol«, 15 din. Omenjeni ţig bo v
prometu 1., 2 in 3. januarja 1941, medtem ko bo priloţnostna serija znamk. Zveze
bojevnikov veljavna do 30. aprila 1941.
Vir: Slovenec, 22. 12. 1940

Nove dobrodelne znamke v korist »Zveze bojevnikov«. … Preskrbljeno je tudi za
poseben poštni ţig, s Katerim se bo ţigosalo 1., 2. in 3. januarja samo na pošti Brezje.
Poleg tega bodo izdane posebne kuverte in posebni numerirani kartoni. Ţig je rdeče
barve, ima naziv Brezje v cirilici in latinici s podnaslovom »Za zveze bojevnikov«.
Vir: Druţinski tednik, 1. 1. 1941

Priloţnostni poštni ţig »Zveze Bojevnikov« - Brezje, 1. 1. 1941
Vir: ebay.com / delcampe.net

Osnutek spomenika,
posvečenega slovenskim ţrtvam svetovne vojne, ki bo stal na Brezjah.
Nekaj o prvih slovenskih znamkah. 1. januarja 1941 je izšel stavek štirih znamk v
korist
Zveze bojevnikov v Ljubljani. Več je razlogov, zaradi katerih so te znamke za nas
Slovence zanimive. Zveza bojevnikov je med našim ljudstvom kaj priljubljena.
Razumljivo je tedaj, da je računala na odkup svojih znamk zlasti v naši oţji domovini.
(Seveda se bodo prodajale tudi po ostalih delili drţave, kjer pa jih bodo kupovali le
znamkarji, ti nezbirčni podporniki najrazličnejših dobrodelnih akcij.) Ţe zato bi
bojevniške znamke lahko imenovali prave — in v tem smislu tudi prve — slovenske
znamke. Vrhu tega bo šel ves čisti izkupiček za velik spomenik v počastitev vseh
slovenskih ţrtev svetovne vojne na Brezjah. Tudi priloţnostni ţig, ki ga je rabila pošta

Brezje 1., 2. in 3. januarja za ţigosanje omenjenih spominskih znamk, nalepljenih na
navadnih in posebnih slavnostnih kuvertah, oziroma numeriranih kartonih, nosi znak, ki
ga sicer ne najdemo na nobenem drugem poštnem ţigu: leţeč polmesec in tri
šesteroţarne zvezde, slovenski grb v velikem drţavnem grbu.

Bojevniške znamke s posebnim ţigom.
Vir: Obisk – ilustrirani druţinski mesečnik, februar 1941

Poštna nalepka Brezje, 1942
Vir: delcampe.net


Pošta Brezje med okupacijo
☺☺ Leto 1941 ☺☺

Poštni ţig Bresiach (a), 1941
Vir: arhiv Dominik Podnar
☺☺ Leto 1942 ☺☺

Poštni ţig Bresiach (a), 1942
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Poštna nalepka Brezje, 1942
Vir: wiener-werkspostkarten-com
☺☺ Leto 1943 ☺☺

Poštni ţig Bresiach (a), 1943
Vir: ebay.com
☺☺☺☺

Pošta Brezje (FLRJ)
Pošta, vsaj kar se jaz spomnim, je bila po nacionalizaciji gostilne Gabrijelčič
prestavljena v center vasi, v hišo Frelih Andreja. Pošta je bila tam vse do zgraditve
doma krajanov 1979. V novo stavbo se je preselila pošta in tam so postavili tudi
telefonsko centralo, ki je v stavbi še danes. Pošto so ukinili in oddali koncesionarju.
Danes imamo pošto v trgovini Krona.
Vir: napisal Branislav Šmitek
☺☺ Leto 1945 ☺☺

Poštna znamka
Vir: colnect.com
Op.: Izšla: 10. 10. 1945, pretekla: 31. 12. 1951
☺☺ Leto 1946 ☺☺

Poštni ţig Brezje (1), 1946
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
☺☺ Leto 1947 ☺☺

Poštni ţig Brezje (1), 1947
Vir: delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1948 ☺☺
8 PANJEV. A. Ţ. čeber z mladim satjem, mladimi maticami in zadostno zalogo hrane,
prodam, Šolar J., Brezje 25, pošta Brezje, Gorenjsko.
Vir: Slovenski poročevalec, 15. 2. 1948
☺☺ Leto 1948-51 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1945-1950
Vir: DAR
☺☺ Leto 1948 ☺☺

Poštna znamka
Vir: colnect.com
Op.: Izšla: 8. 12. 1949, pretekla: ni podatka!
☺☺ Leto 1950 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1950
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Poštna znamka
Vir: colnect.com
Op.: Izšla: januar 1950, pretekla: 31. 12. 1951!
☺☺ Leto 1951 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1951
Vir: delcampe.net
Na obisk v domovino. … Danes sta pa odpotovala s parnikom Queen Mary Mrs.
Jennie Opalk iz Warren, Ohio, ki bo obiskala svojce v vasi Dobro polje, pošta Brezje na
Gorenjskem, kjer bo ostala kaka dva meseca. Ţelimo vsem srečno pot in zdrav
povratek!
Vir: Enakopravnost (Cleveland), 29. 6. 1951

Pošta v Frelihovi hiši
Vir: Glas
Op.: Na levi strani vhoda se vidi poštni nabiralnik.
☺☺ Leto 1952 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1952
Vir: ebay.com
Op.: Datiral prodajalec!

Naselje: Brezje, občina: Črnivec, okraj: Radovljica, pošta Brezje.
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1952
☺☺ Leto 1954 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1954
Vir: arhiv Bojan Kranjc / delcampe.net
☺☺ Leto 1955 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1955
Vir: DAR / arhiv Bojan Kranjc

Feliks Kranjc

Feliks Kranjc, poštar iz Radovljice: »Novembra bo ţe 36 let, odkar sem poštar, 23 let
sem bil na Brezjah. Ta poklic mi je všeč. Vedno si med ljudmi in »šiht« mimogrede
mine. Deţ, sneg, to je ţe zoprno. Pa je naslednji dan spet lepo …«
Vir: Gorenjski glas, 28. 10. 1986
Op.: Feliks Kranjc je po teh podatkih na Brezjah nosil pošto v letih 1950-1973.

☺☺ Leto 1956 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1956
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Pismonoši so tekmovali v pešhoji. Kranj, 22. aprila. Kljub slabemu vremenu so danes
tudi pismonoši tekmovali v hitri peš hoji. Sodelovali so pismonoši iz pošt: Šenčur,
Podnart, Škofja Loka, Selca, Brezje, Radovljica in Ţelezniki ter dve usluţbenki pošte
Brezje in Boh. Bistrice. To je bilo izbirno tekmovanje po katerem se bodo najboljši
udeleţili republiškega tekmovanja v peš hoji, ki bo 1. in 2. maja v Celju, najboljši od teh
pa se bodo udeleţili mednarodnih tekem.
Proga je bila dolga 15 km na razdalji: Kranj-Hrastje-Prebačevo- Šenčur- Kranj. Skupno
je bilo 14 tekmovalcev, 12 moških in 2 ţenski. … Ţenski sta dosegli čas 1:44.30.
Vir: Glas Gorenjske, 23. 4. 1956
☺☺ Leto 1957 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1957
Vir: delcampe.net / dLib - NUK
☺☺ Leto 1959 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1959
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Vir: Glas Gorenjske, 15. 5. 1959
Op.: Oglas z omembo pošte Brezje.

☺☺ Leto 1960 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a), 1960
Vir: delcampe.net

Glas Gorenjske, 16. 4. 1960
Op.: Mali oglas z omembo pošte Brezje.

☺☺ Leto 1961 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a, b) 1961
Vir: delcampe.net / bolha.com
☺☺ Leto 1962 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a, b), 1962
Vir: bolha.com / DAR
☺☺☺

Pošta Brezje (SFRJ, 1963-1992)
☺☺ Leto 1963 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1963
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Vir: Glas, 12. 10. 1963

☺☺ Leto 1964 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a, b), 1964
Vir: DAR / delcampe.net

Delo, 26. 9. 1964
Op.: Mali oglas z omembo pošte Brezje.

☺☺ Leto 1965 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1965
Vir: delcampe.net

☺☺ Leto 1966 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1966
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1967 ☺☺

Poštni ţig Brezje (a, b), 1967
Vir: kamra.si / DAR
☺☺ Leto 1968 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1968
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1969 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1969
Vir: DAR

Glas, 19. 2. 1969
☺☺ Leto 1970 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1970
Vir: kamra.si / DAR
☺☺ Leto 1971 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1971
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1972 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1972

Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1975 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1975
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1977 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1977
Vir: delcampe.net

Osmrtnica Janez Kocjančič
Vir: Glas, 30. 5. 1978
☺☺ Leto 1979 ☺☺
Na Brezjah sta le dva telefonska priključka, pošta pa v starih in utesnjenih prostorih …
Vir: Glas, 13. 4. 1979

S samoprispevkom, s prostovoljnimi deli, s sredstvi Turističnega društva gradijo na
Brezjah nov druţbeni dom, v katerem bo tudi pošta s centralo ...
Dom druţbenopolitičnih organizacij, ki ga danes gradijo in ki ga bodo še letos odprli,
ima kar 990 kvadratnih metrov koristne površine. V njem bo med drugim pošta, precej
sodobnejša, s centralo, stanovanje, večnamenska dvorana z okoli 200 sedeţi. …

Vir: Glas, 13. 4. 1979
Leto 1979. Pošta 64243 Brezje je bila preseljena v nove prostore, ki so bili kupljeni v
letu 1978.
Vir: Miran Čehovin
☺☺ Leto 1981 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1981
Vir: DAR
☺☺ Leto 1982 ☺☺
Manjše pošte niso rentabilne. Pri tem, kje bodo ob sobotah pošte zaprte, smo
upoštevali naseljenost poštnih okolišev, njihovo velikost in seveda zahteve in potrebe
delovnih ljudi in občanov,« pravi vodja temeljne organizacije pošte v Radovljici Janez
Janhar.
»V okoliših, kjer je veliko ljudi, pošte delajo ob sobotah; tako je v Zgornjih Gorjah in v
Bohinjski Bistrici. Pritoţbe so bile tudi zato, ker je zaprt a pošta Brezje. Ta poštna enota
izkazuje izgubo, saj dohodek predstavlja komaj 20 odstotkov stroškov. Ker je pošta ob
sobotah zaprta, ima v sredah podaljšan delovni čas. Tako kot pošta na Brezjah so tudi
pošte v Kamni Gorici, v Srednji vasi malenkostno obremenjene.
Vendar zdaj ne nameravamo delo pošt omejevati, temveč nasprotno: marsikje smo
obnovili prostore, trudimo se za razvoj krajevne mreţe. Na Brezjah smo skupaj s
krajevno skupnostjo zgradili nove prostore, pripravljena je naloţba za novo centralo in
zaključena je investicija za medkrajevni telefonski kabel, da bodo Brezje povezane z
Radovljico. Tudi v Kamni gorici smo začeli skupno akcijo s samoupravno stanovanjsko
skupnostjo in tako obnovili lokal, prav tako v Srednji vasi. Na radovljiškem območju
imam o precejšnjo število
pošt, tudi v krajih, ki tega po opravljenih storitvah ne opravičujejo, razen tega pa je v
občini več kot 30 telefonskih govorilnic«.

Vir: Glas, 29. 1. 1982
☺☺ Leto 1983 ☺☺

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

Poštni ţig Brezje, 1984
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1985 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1985
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1987 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1987
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1991 ☺☺

Boţična poštna znamka Brezje, 1991
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1992 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1992
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1993 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1993
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1994 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1994
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1995 ☺☺

Priloţnostni poštni ţig »Boţič – Brezje«, 1995
Vir: Pošta Slovenije

Priloţnostni poštni ţig »Marija Pomagaj«, 1995
Vir: bolha.com (detajl)
☺☺ Leto 1996 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1996
Vir: delcampe.net

Gorenjski glas, 2. 2. 1996
☺☺ Leto 1997 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1997
Vir: delcampe.net

Priloţnostni poštni ţig »Fatimska Marija na romanju …«, 1997
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1998 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 1998
Vir: DAR
☺☺ Leto 2000 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 2000
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 2002 ☺☺
Mojster za vlome se je pri ropu ujel. Dobrih šest ur po ropu so policisti in kriminalisti
prijeli 23-letnega Trţičana, ki naj bi v petek ob 10.10 na Brezjah poštno usluţbenko
Cvetko Leben udaril po glavi in odbrzel z niti sto tisočaki plena. Osumljen še najmanj 37
vlomnih tatvin.
Brezje - Ko so se policisti in kriminalisti lotili lova na poštnega roparja, so imeli na voljo
le nekaj skopih podatkov; da naj bi se ropar odpeljal z avtom temnejše barve, verjetno z
modrim polom, osebni opis, ki so ga dobili, pa bi lahko ustrezal nekaj tisočem
mladeničev; star naj bi bil kakšnih 25 let, visok med 180 in 185 centimetri, svetlejših las,
golega obraza, urejenega videza, oblečen v svetlejša oblačila. Policistom, ki so blokirali
bliţnje ceste in
napravili širši obroč okrog Brezij, se je pri iskanju iz zraka pridruţil tudi policijski
helikopter.
Pošta na Brezjah domuje v domu krajanov, v katerem sta še vrtec in knjiţnica, par
korakov stran stoji gasilski dom. Ko smo v petek dopoldne, kakšno uro po ropu, hoteli
na prizorišču samem zvedeti čim več podrobnosti, so bili kriminalisti in tehnik še na
delu, vodja pošte Cvetka Leben, ki sicer stanuje le nadstropje višje pa od udarca po
glavi in celotnega dogodka še toliko v šoku, da z novinarji ni ţelela govoriti.

Pošta na Brezjah
Direktor kranjske enote Pošte Slovenije Miran Čehovin je povedal, da je na Gorenjskem
52 pošt, ki prav v izogib morebitnim ropom in vlomom v blagajnah ne hranijo večjih
količin denarja. "Rop na Brezjah je bil v tem letu prvi, bila pa sta dva vloma, in sicer v
Mavčičah in v Gorenji vasi, kjer so policisti storilce z blagajno vred, ki so jo odpeljali,
dobili. Varovanje imamo urejeno, gre za kombinacijo elektronskega in fizičnega
varovanja objektov, vsako leto pa pripravimo tudi izobraţevanje usluţbencev, kako
reagirati v primeru ropa," je povedal Miran Čehovin. Povedal je še, da v takih primerih,
če se ţe zgodijo, poskrbijo tudi za usluţbence. "Cvetka Leben bo štiri dni na dopustu,

potem pa se bo odločila, ali bo še naprej delala na pošti na Brezjah. Omogočili ji bomo
premestitev, če jo bo ţelela."

Ropar je odnesel manj kot sto tisočakov
23-letni Trţičan K. E. si je pred ropom pošto na Brezjah ţe ogledal. Kot je povedal
načelnik OKC, v Policijski upravi Kranj zadolţen tudi za stike z javnostmi, Zdenko
Guzzi, naj bi na pošto najprej prišel kupit sveče, ko se je vrnil, pa je preskočil pult,
onemogočil usluţbenko, pobral denar in se odpeljal. Za rop so prvi zvedeli v
operativnem centru kranjske Varnosti, s katerim je povezana pošta, brţ zatem pa tudi
policija.
Okrog petih popoldne so domnevnega roparja ţe prijeli, v nedeljo pa ga privedli k
deţurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. 23-letni K. E. je
nezaposlen, ţivi doma, na Brezje pa se je pripeljal z maminim polom. Po ropu naj bi se
ustavil pri prijatelju, nato pa po cesti "pod gorami" krenil domov. / Helena Jelovčan, foto:
Tina Dokl.
Vir: Gorenjski glas, 30. 7. 2002
☺☺ Leto 2009 ☺☺

Poštni ţig Brezje, 2009
Vir: arhiv Bojan Kranjc

☺☺ Leto 2013 ☺☺

Pogodbena pošta Brezje (Brezje 63a, 4243 Brezje), 2013
Vir: PTT Kranj
☺☺ Leto 2014 ☺☺

Priloţnostni poštni ţig »200-letnica milostne podobe«, 2014
Vir: Pošta Slovenije / bolha.com
☺☺ Leto 2016 ☺☺

Priloţnostni poštni ţig »Milostni obisk Fatimske Marije – Brezje«, 2016
Vir: Pošta Slovenije

:::::::::::::::::::::::::::::
Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR
Zadnjič dopolnjeno: 22. 1. 2021

Dodatek
Kot osnovnošolec sem pomagal staremu očetu (Ivanu Kocijančiču), ki je bil poštar v
pokoju (pred in med 2. sv. vojno je bil poštar v Lescah). V času dopusta sva menjala
Feliksa Kranjca in nosila pošto v Lešah in okolici. Takrat je bila upravnica pošte moja
daljna sorodnica Francka Bohinc, delala je tudi na pošti v Lescah. Vem, da je bil nekaj
časa upravnik pošte tudi Marjan Vilfan, domačin z Brezij. Dolga leta je bil upravnik pošte
nekdo z Bleda, ne spomnim se imena. V času ko je pošta začela z delom na novi
lokaciji v kulturnem domu je bila upravnica Olga Domislič, ki je nad pošto tudi stanovala.
Mislim, da je svojo delovno kariero zaključila na pošti v Begunjah. Poštarjev, ki so delali
na pošti Brezje je cela vrsta in se jih ne spomnim.
Vir: Napisal Branislav Šmitek, Brezje

