Pošta v Kamni Gorici
Pred ustanovitvijo pošte v Kamni Gorici

Ljubljanski časnik, 18. svečana 1851
Oznanilo. Občina Kamna Gorica bo zanaprej iz izročivniga okroga poštne vradnije v
Krajnu izločena in okrogu c. k. poštne ekspedicie v Radolci podverţena. – kar se tem
sploh na znanje da. / C. k. poštno vodstvo. V Ljubljani 18. marca 1851.
Vir: Ljubljanski časnik, 18. svečana 1851

Pismo poslano iz Kamne Gorice, 5. 1. 1870
Vir: ebay.com
Op.: To je eno zadnjih pisem, ki so jih morali ţigosati v Radovljici!

☺☺☺

Pošta v Kamni Gorici v Avstroogrski

☺☺ Leto 1870 ☺☺
Pošta v Kamni Gorici je bila odprta 9. maja 1870.
Vir: »Handbuch der Entwertungen von Österreich und …« (Edwin Müller)

Poštni žig Steinbüchel, 1870
Vir: ebay.com
Op.: Ţig na znamki, izdani leta 1867.
☺☺ Leto 1871 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Post, 10. 12. 1871
☺☺ Leto 1872 ☺☺
Pismonoši na deželi. Gospod Kapus pl. Pilhenštanjski, poštmešter v Kamnigorici na
Kranjskem, je uniformiral 5 fantov po izgledu ljubljanskih postreščekov in jih rabi za
raznašanje pisem po okolici. Zraven tega nosijo oni pismonoši vedno marke, zavitke in
korespondenčne liste pri sebi, da si ljudje laţje dobijo takih potrebščin za dopisovanje.
Vir: Slovenski narod, 20. 7. 1872

Pošta v Kamni Gorici, ok. 1900
Vir: DAR (detajl)
Pri Kapusovih je bila tudi prva pošta v Kamni Gorici. »Še preden je stekla gorenjska
ţeleznica, je nosil pošto h Kapusu okrajni kurir. Ko pa je stekla ţeleznica, je bil glavni
poštni urad v Podnartu. Takrat si je Kapus nabavil poštni voz, s katerim je dvakrat na
dan vozil pošto na relaciji Kamna Gorica-Kropa-Podnart in nazaj. Poštni vozje prevaţal
tudi ljudi. Voznik oz. poštar je svoj prihod in odhod oznanjal s trobento.«
Poštni urad je bil v pritličju zadnjega dela stavbe, vhod pa je bil z notranjega dvorišča.
Na oknih so bila kovinska polkna, vrata pa so bila ţelezna s prečno ţelezno palico in
ključavnico. Poštar je bil ob koncu 19. stoletja gospodar Adolf, kasneje pa njegova hči
Franica (1889-1968). Ko je ta odšla ţivet v Ljubljano, so pošto pri Kapusih zaprli in jo
preselili k Lazarjevim v spodnjem delu vasi. V prostoru nekdanje pošte je Vladimir uredil
lovski muzej ter v njem prikazoval svoje trofeje in staro oroţje.
Vir: Glas, 15. 2. 1969
☺☺ Leto 1873 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1873
Primorje in Kranjska (Poštni okraj Trst); Kranjska Gora: Albert vitez pl. Kappus.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1873

Albert Kappus, 1861
Vir: Vigenjc IX.
C. kr. žandarmi kot izvrševalci tiskovno postave. Z Gorenjskega se nam od več
kraje v (iz Kamne gorice, Radoljice itd.) poroča, da so ces. kr. ţandarmerijske postaje
menda od deţelnega predsednika Auersperga telegrame zadnji petek dobile, naj vse
pošte pred ekspedicijo listov in časnikov preiščejo in če dobodo »Vaterlaud« od
zadnjega petka, naj ga precej konficirajo. Ţandarmi so res poštne vreče s pismi in
časopisi dali si odpirati in so iskali konfiscirani „Vaterland", pa ga menda nikjer ne našli.
Lepa ilustracija naših „liberalnih" in „svobodnih" razmer. »Hodie mihi, eras tihi« naj bi si
vendar nemški liberalci pri takem počenjanji mislili in svoj glas povzdignili!
Vir: Slovenski narod, 19. 2. 1873
☺☺ Leto 1874 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1874
Primorje in Kranjska (Poštni okraj Trst); Kamna Gorica: Albert vitez pl. Kappus.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1874

Poštni žig Steinbuchel, 1874
Vir: arhiv Igor Pirc
☺☺ Leto 1875 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1875
Primorje in Kranjska (Poštni okraj Trst); Kamna Gorica: Albert vitez pl. Kappus.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1875
☺☺ Leto 1876 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1876
Neerarični poštni urad (Poštni okraj Trst); Kamna Gorica: Albert vitez pl. Kappus.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1876

Poštni žig Steinbuchel, 1876
Vir: arhiv Igor Pirc
Op.: Poštni ţig na znamki, izdani leta 1867!

☺☺ Leto 1878 ☺☺

Postalmanach 1878
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein.
Vir: Postalmanach 1878

Poštar Adolf Kappus pl.
Vir: Vigenjc
☺☺ Leto 1879 ☺☺

Postalmanach 1879
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein.
Vir: Postalmanach 1879
☺☺ Leto 1880 ☺☺

Poštni žig Steinbuchel, 1880
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1881 ☺☺

Poštni žig Steinbuchel, 1881
Vir: delcampe.net

Postalmanach 1881
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein.
Vir: Postalmanach 1881
☺☺ Leto 1882 ☺☺

Poštni žig Steinbuchel, 1882
Vir: philadria.com

Postalmanach 1882
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein.
Vir: Postalmanach 1882

Poštni žig Steinbuchel, 1882
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1883 ☺☺

Poštni žig Steinbuchel, 1883
Vir: ebay.com

Postalmanach 1883
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein.
Vir: Postalmanach 1883
☺☺ Leto 1884 ☺☺

Postalmanach 1884
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein.
Vir: Postalmanach 1884
☺☺ Leto 1885 ☺☺

Postalmanach 1885
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein,
Jelenc Jerica.
Vir: Postalmanach 1885
☺☺ Leto 1886 ☺☺

Postalmanach 1886
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein,
Jelenc Jerica.
Vir: Postalmanach 1886
☺☺ Leto 1887 ☺☺

Postalmanach 1887
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein,
Kapus Ljudmila.
Vir: Postalmanach 1887
Jelenc Ljudoslava, pošt. oprav.
Vir: Koledar družbe sv. Mohorja v Celovcu, 1887
☺☺ Leto 1888 ☺☺

Postalmanach 1888
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein,
Kapus Ljudmila.
Vir: Postalmanach 1888
☺☺ Leto 1889 ☺☺

Postalmanach 1889
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Albert vitez pl. Pichelstein, Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein,
Kapus Ljudmila.
Vir: Postalmanach 1889
† Albert Kappus. (Umrl) je včeraj zvečer v Predtrgu pri Radovljici gospod Albert
Kappus pl. Pichelstein, c. kr. poštar, posestnik, odlikovan z zlatim kriţem za zasluge v
65. letu dobe svoje. Pokojnik bil je po vsem Gorenjskem dobro znan in priljubljen moţ,
vedno pristen narodnjak. Prejšnja leta imel je svoja posestva in pošto v Kamnigorici, a
izročivši je sinu g. Adolfu Kappusu-Pichelsteinskemu, preselil se je v Radovljico, kjer je
bival do svoje smrti. Blag mu bodi spomin!
Vir: Slovenski narod, 14. 6. 1889

Slovenski narod, 14. 6. 1889
☺☺ Leto 1890 ☺☺

Poštni žig Steinbuchel, 1890Vir: stamp-plus.com
Op.: Ţig na znamki izdani 1890, leto nedoločljivo!

Postalmanach 1890
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein, Kapus Ljudmila. Pošta ust. 1870,
promet (v letu 1888) 862 gold.
Vir: Postalmanach 1890
☺☺ Leto 1891 ☺☺

Postalmanach 1891
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein.
Vir: Postalmanach 1891

☺☺ Leto 1892 ☺☺

Postalmanach 1892
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein.

Vir: Postalmanach 1892

☺☺ Leto 1893 ☺☺

Postalmanach 1893
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein, Kralj Neţa. Pošta ust. 1870, promet
(v letu 1891) 756 gold.
Vir: Postalmanach 1893

☺☺ Leto 1894 ☺☺

Postalmanach 1894
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein, Kralj Neţa. Pošta ust. 1870, promet
(v letu 1892) 742 gold.
Vir: Postalmanach 1894
☺☺ Leto 1895 ☺☺

Poštni žig Steinbüchel, 1895
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Postalmanach 1895
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein, Kralj Neţa. Pošta ust. 1870, promet
(v letu 1893) 695 gold.
Vir: Postalmanach 1895
Poštni žig »Steinbuchel«. (Z Gorenjskega), 12. okt.: »Kropp« - »Steinbuchel«, poštna
pečata v radovljiškem okraju. Čudno je, da še Radovljica ne kaţe tako — prijaznega —
lica v poštnem oziru, kar bi bilo bolj — po mojih mislih — opravičeno ko v Kropi ali
Kamni gorici. Ali ni sramota za Kropo in Kamno gorico, da si noče ali ne upa priboriti
dvojezičnega pečata. Vem, da pride zopet izgovor: „Vsaj je vse jedno, če je samo
»Kropp«, ker je slovenski besedi »Kropa« podobno. «Kamna gorica« ima pa preveč
zlogov za poštni pečat. Upam, da kmalu zagledam na pismu poleg nemškega tudi
slovensko ime! Na dan občinski moţje in zahtevajte, kar Vam gre!
Vir: Slovenec, 14. 10. 1895

Laibacher Zeitung, 23. 11. 1895
Op.: Omemba poštnega mojstra Adolfa pl. Kappusa v Kamni Gorici.

☺☺ Leto 1896 ☺☺

Postalmanach 1896
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):

Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein, Kralj Neţa. Pošta ust. 1870, promet
(v letu 1894) 705 gold.
Vir: Postalmanach 1896

Planinski vestnik, 25. 12. 1897
Op.: Imenik članov »Slov. plan. društva« 1896 l.
☺☺ Leto 1897 ☺☺

Postalmanach 1897
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein, Kralj Neţa. Pošta ust. 1870, promet
(v letu 1895) 737 gold.
Vir: Postalmanach 1897
☺☺ Leto 1898 ☺☺

Postalmanach 1898
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein, Kralj Neţa. Pošta ust. 1870, promet
(v letu 1896) 713 gold.
Vir: Postalmanach 1898
(„Billichgrats") Piše se nam: V 8. štev. Vašega cenjenega lista čitali smo, da dobe v
najkrajšem času pošte v Kamnigorici, Podbrezjah in na Dovjem dvojezične pečate, kar
se vsekakor lepo čuje.
Vir: Slovenski narod, 20. 1. 1898
☺☺ Leto 1899 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1899
Vir: dLib-NUK

Postalmanach 1899
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein, Kralj Neţa. Pošta ust. 1870, promet
(v letu 1897) 900 gold.
Vir: Postalmanach 1899
☺☺ Leto 1900 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1900
Vir: arhiv Igor Pirc

Postalmanach 1900

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein (3. razred, 4. stopnja), Kralj Neţa.
Pošta ust. 1870, promet (v letu 1898) 1303 gold.
Vir: Postalmanach 1900
☺☺ Leto 1901 ☺☺

Postalmanach 1901
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein (3. razred, 4. stopnja), Kralj Neţa.
Pošta ust. 1870, promet (v letu 1899) 1086 gold.
Vir: Postalmanach 1901

Gorenjec, 17. 8. 1901
Op.: Oglas z omembo pošte Kamna Gorica.

☺☺ Leto 1902 ☺☺

Postalmanach 1902
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein (3. razred, 4. stopnja). Pošta ust.
1870.
Vir: Postalmanach 1902

☺☺ Leto 1903 ☺☺

Postalmanach 1903
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein (3. razred, 4. stopnja). Pošta ust.
1870.
Vir: Postalmanach 1903
Samonemški napis na poštnem vozu na Gorenjskem. Iz Krope se nam piše: Ţe
nekaj časa opaţamo, da se vozi Kroparska pošta iz postaje Podnart-Kropa z novim
vozom, kateri ima z velikimi črkami napisano „KK. Post Steinbüchel". Kako so neki prišli
do tega napisa, ker ni samo »Post Steinbüchel". Protestujemo tudi proti nemškemu
napisu. Napis naj se v našem slovenskem jeziku glasi: „C. kr. pošta Kropa Kamnagorica." Odločno zahtevamo pravi in slovenski napis!
Vir: Slovenec, 18. 7. 1903
Iz Kamne gorice. Gospod urednik! Pred nekaterimi dnevi je priobčil »Slovenski Narod«
jako umestno notico glede poštnega voza v Kamni gorici, ki ima samonemški napis »k.
k. Prst Steinbichel« (ne Steinbüchel!). K temu si usojamo pripomniti še sledeče
»zgodovinske« vrstice. Še pred nedavnim časom je ropotal vsak dan iz Kamne gorice v
Podnart in nazaj star, polomljen koleselj, pred katerim je trudno cincal suh klempin,
premišljujoč s povešeno glavo nekdanje davne, davne čase! In če si na samem ugledal
to predpotopno prikazen in si se hitro umaknil za bliţnji grm, boječ se, da ne bi srečal
ciganov, povedal ti je ta ali oni domačin, da to niso cigani, ampak slavna pošta iz
Kamne gorice! Napisa seveda koleselj ni imel, ker je bil narejen še takrat, ko ljudje še
niso znali niti brati niti pisati. Pač pa je vse skupaj izgledalo, kakor ţiv hieroglif. No, svet
napreduje in ţ njim slavna pošta v Kamni gorici, oziroma njen plemeniti lastnik. Ta moţ
je — tudi še pred nedavnim časom — veljal kot zvest pristaš narodno-napredne stranke
in ti preklicani liberalci so mu preskrbeli različnih častnih mest, kakor v ceslnem odboru,
v okrajnem šolskem svetu i. t. d. Ko pa so liberalci videli, da je plemeniti poštar podoben
tistim svojim ribam, ki se skrivajo v podzemeljskih vodah gore Jelovice, ko jih prinese
voda na dan, pokaţejo kot popolnoma brezbarvene , pokazali so mu vrata, in moţ je
izgubil čast za častjo! Govorilo se je, da je postal popolen klerikalec, vladni »policaj« i. t.
d. Hudobni jeziki so celo trdili, da ima moţ »Slovenski Narod» skrit pod streho v stari
skrinji, (morebitni »Sitztrügel« od poštnega koleslja, če zadnjega ni prodal v »Museum«)
in da se splazi ponj, kadar sedi v njegovi gostilni kak »liberalec« ter ga poloţi na mizo,
rekoč: »Dons je an fajn telegram notri!«. Potem pa ga takoj zopet nese v varno zavetje
pod streho! Hudobni jeziki tudi trdijo, da je ta naš moţ, kot vladni zaupnik o priliki
komisije za licencovanje bikov ogledoval neko kravo ter konečno vskliknil: »To je an lep

bik!«, česar pa da mu komisija ni zamerila, misleč, vsak se lahko zmoti, govedina je
govedina ter je še nadalje pustila moţa v svojem »bikoslovnem« dostojanstvu. No, mi
ne verujemo hudobnim jezikom ter upoštevamo le gola dejstva. In dejstvo, golo dejstvo
je, da ima novi poštni voz samonemški napis: »k. k. Post Steinbichel« ne, kakor se kraj
»nemško« imenuje: »Steinbüchel«. Lastnik pa se imenuje »von Pichelstein«. Sedaj ne
vemo, ali se je pošta postavila na glavo ali nje lastnik? Na vsak način pa je samonemški
napis škandal in odločno zahtevamo, da se odstrani! Kdo je Nemec v Kamni gorici?
Umestno pa se nam je tudi zdelo, da slednjič enkrat javno pribijemo brezbarvenost tega
plemenitega gospoda v nadi, da bodo pomagale te vrstice, ker ţe prvi poziv v
»Slovenskem Narodu« ni pomagal!
Vir: Gorenjec, 22. 8. 1903
(Op. p.: pregledal SN od 1.8.-22.8.; nisem našel omenjenega članka!)

☺☺ Leto 1904 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1904
Vir: dLib-NUK

Postalmanach 1904
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein (3. razred, 4. stopnja). Pošta ust.
1870.
Vir: Postalmanach 1904

Domoljub, 17. 3. 1904
Op.: Oglas z omembo pošte Kamna Gorica.

☺☺ Leto 1905 ☺☺

Postalmanach 1905
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein (3. razred, 4. stopnja). Pošta ust.
1870.
Vir: Postalmanach 1905

Slovenec, 6. 9. 1905
Op.: Oglas z omembo pošte Kamna Gorica.

☺☺ Leto 1906 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1906
Vir: dLib-NUK

Postalmanach 1906
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein (3. razred, 4. stopnja). Pošta ust.
1870.
Vir: Postalmanach 1906
☺☺ Leto 1907 ☺☺

Postalmanach 1907
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein (3. razred, 4. stopnja). Pošta ust.
1870.
Vir: Postalmanach 1907
☺☺ Leto 1908 ☺☺

Postalmanach 1908
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: Kappus Adolf, vitez pl. Pichelstein (3. razred, 4. stopnja). Pošta ust.
1870.

Vir: Postalmanach 1908
Poštni voz v Kamni gorici. … Oj modra glavica tega ţupana. Sedaj šele vemo - ne
znabiti za to sršenovo hajlovsko gnezdece, temveč da ta ţupan le nam Slovencem v
prid(?) povsod sili svoj blaţeni – »hajl«, kakor tudi samonemški napis na svojem
bornem poštnem vozu, ki vozi čez pašnike do Podnarta - k. k. Post Steinbüchel - tako
večkrajni občinski pečat - Gemeindeamt Steinbüchel - i. dr. in da v naš prid z nami
bornimi Slovenci hoče nekako milostno le takrat govoriti, ako ni še kak hajlovec v bliţini.
Bog nas obvaruj te preteče, sedaj pa Kapusu dobro pojasnjene nesreče od strani nam
toli dobrih Nemcev. Mogoče le dobimo Slovenci za svoj denar vendarle ţelezo, četudi
se odstrani nebodigatreba - hajlovski napis …
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1908
☺☺ Leto 1909 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1909
Vir: barber.com
☺☺ Leto 1911 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1911
Vir: DAR

Občinske volitve v Kamni gorici. … Dalje je hvalevredno, da je ta dobri ţupan (pl.
Kappus op. p.) pred leti, ko je hotela poštna direkcija napeljati brzojav čez Kamno
gorico v Kropo, to uspešno preprečil s tem, ko se je izrazil, da brzojav ni potreben ter da
on kot poštar ne pusti na njegovo hišo nič nabijati. Tako je sedaj napeljana brzojavna
ţica mimo vasi v Kropo.
Vir: Slovenski narod, 14. 10. 1911
☺☺ Leto 1912 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1912
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Pošta Kamna Gorica:
Rudolf Kappus pl., eksp.
Pošta Kamna Gorica je obsegala kraje: Kamna Gorica, Kolnica, Spodnja Lipnica in
Zgornja Lipnica.
Vir: Adresar za Kranjsko, 1912
☺☺ Leto 1913 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1913
Vir: bolha.com

Op.: Podpis poštnega uradnika Kappusa.

Poštni žig Kamna Gorica, 1913
Vir: DAR

Postalmanach 1913
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: pl. Kappus Adolf (3. razred, 3. stopnja). Pošta ust. 1870.
Vir: Postalmanach 1913
☺☺ Leto 1914 ☺☺

Postalmanach, 1914
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: pl. Kappus Adolf (pošt. odpravitelj). Poštni odpravitelj od 1. 10. 1887.
Vir: Postalmanach 1914
☺☺ Leto 1915 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1915
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Postalmanach, 1915
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: pl. Kappus Adolf (pošt. odpravitelj, 3. razred, 3. stopnja). V poštni sluţbi
od 6. 2. 1872.
Vir: Postalmanach 1915
☺☺ Leto 1916 ☺☺

Postalmanach, 1916
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Kamna Gorica: pl. Kappus Adolf (pošt. odpravitelj, 3. razred, 3. stopnja). V poštni sluţbi
od 6. 2. 1872.
Vir: Postalmanach 1916
☺☺ Leto 1917 ☺☺

Postalmanach, 1917
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):

Kamna Gorica: pl. Kappus Adolf (pošt. odpravitelj, 3. razred, 2. stopnja). Zadnje
napredovanje 1. 6. 1916.
Vir: Postalmanach 1917
☺☺☺

Pošta Kamna Gorica v Kraljevini SHS
(od. 1. 12. 1918 / z združitvijo Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Kraljevine Srbije)

☺☺ Leto 1920 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1921 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1921
Vir: delcampe.net

Kmetovalec, 30. 11. 1921
Op.: Oglas z omembo pošte Kamna Gorica.

☺☺ Leto 1922 ☺☺

Slovenec, 24. 6. 1922
Op.: Oglas z omembo pošte Kamna Gorica.

☺☺ Leto 1924 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1924
Vir: delcampe.net
Spremembe v poštni službi. Razrešeni so od sluţbe: … Frančiška Kappusova v
Kamni gorici, … Hermina Kolblova v Kropi.
Vir: Jutro, 19. 11. 1924
☺☺ Leto 1925 ☺☺
Pošta Kamna Gorica; razred in stopnja III/5, (brez telegrafa in telefona), Terezija Lazar
(predstojnica pošte).
Vir: Stalež osebja direkcije pošte, 1925

☺☺ Leto 1928 ☺☺
Pošta Kamna Gorica; pogodbena pošta; razred IV., stopnja 2., brez telegrafa in
telefona. Lazar Terezija (predstojnica pošte).
Vir: Stalež osebja direkcije pošte … 1928; posredoval Veni Ferant

Terezija Lazar
Voščilo najstarejši krajanki. Terezija Lazar iz Kamne gorice št. 5 je 23. novembra
lani praznovala svoj 90. rojstni dan. Pred dnevi so ji predstavniki krajevne skupnosti
voščili k visokemu jubileju in ji zaţeleli predvsem črvstega zdravja tudi v letošnjem letu.
…
Po končani šoli doma in na Koroškem je bila 19 let upravnica pošte v Kamni gorici, ţe
od osvoboditve v domovine pa je kar doma. …
Vir: Glas, 6. 1. 1984
Op.: Po napisanem gre sklepati, da je bila Terezija Lazar upravnica pošte ok. 1920-1940.

Lazar Terezija (roj. 23.11.1893 / um. 28.12.1989).
☺☺☺

Pošta v Kamni Gorici (Kraljevina Jugoslavija)

(od 3. 10. 1929)

☺☺ Leto 1930 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1930
Vir: DAR
Adolf Kapus umrl. Snoči je umrl po kratki in mučni bolezni na svojem posestvu v
Kamni gorici v 77. letu starosti g. Adolf Kapus pl. Pihlstain. Pokojnik je ţupanoval nad
30 let v Kamni gorici ter je opravljal do zadnjega časa številne funkcije, med njimi posle
konservatorja za spomenike za Gorenjsko. Pokojni je bil velik ljubitelj prirode, znanost in
umetnosti ter je kot tak vzdrţeval stike z raznimi prominentnimi osebnostmi. Adolf
Kapus je bil rudi eden najstarejših naročnikov »Slov. Naroda«. Pogreb se bo vršil jutri
na praznik ob pol 6. popoldne na domače farno pokopališče. Pokojniku blag spomin,
ţalujočim naše iskreno soţalje.
Vir: Slovenski narod, 18. 3. 1930

Slovenski narod, 18. 3. 1930

Vigenjc IX., 1930

Vir: Foto Rok Gašperšič (detajl)

Slovenec, 2. 5. 1930
Op: Mali oglas z omembo pošte Kamna Gorica.

☺☺ Leto 1935 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1935
Vir: arhiv Zvone Razinger
☺☺ Leto 1936 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1936
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Op.: Drugi ţig 4. 7. 1936
☺☺ Leto 1939 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1939
Vir: delcampe.net


Pošta Kamna Gorica med okupacijo

Poštni žig Kamna Gorica, 1943
Vir: arhiv Bojan Kranjc / arhiv Zvone Razinger
☺☺☺

Pošta v Kamni Gorici (FLRJ)
☺☺ Leto 1950 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1950
Vir: DAR
☺☺ Leto 1952 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1952
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Hrbtna stran razglednice poslane v Kamno Gorico, 1952
Vir: delcampe.net
Op.: Razglednica je bila poslana iz Maidstona, Anglija (vojna cenzura)

☺☺ Leto 1954 ☺☺

Omemba Pošte Kamna Gorica
Vir: Krajevni leksikon LRS, 1954

☺☺ Leto 1955 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica (b), 1955
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1957 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica (a), 1957
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1960 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1960
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺☺

Pošta v Kamni Gorici (SFRJ, 1963-1972)
☺☺ Leto 1961 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1961
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1966 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1966
Vir: DAR
☺☺ Leto 1969 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1969
Vir: DAR
☺☺ Leto 1971 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1971

Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1972 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1972
Vir: DAR
Odstopam VRSTNI RED za fiat 101, plačan v novembru 1971. Udir Nande, Kamna
gorica št. 64.
Vir: Glas, 1. 4. 1972
☺☺ Leto 1974 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1974
Vir: DAR
☺☺ Leto 1977 ☺☺
Velika akcija časopisa Glas in gorenjskih pismonoš. - 950 novih naročnikov.
Ampak, so pa kaveljni tile naši pismonoše, kaj! 950 novih naročnikov ti naberejo v

pičlem poldrugem mesecu dni. Da jih bo do novega leta 1000, sedaj sploh ne dvomimo
več. Pri
taki tekmovalni ihti ţe ne! Janez Jan z Bleda ima po najnovejših podatkih ţe 69 (!) novih
naročnikov, brata Smodila pa nekaj manj: Joţe 58 in Karel 50. Priznati moramo, da je
Janezovo vodstvo tako prepričljivo, da ga bo res teţko prehiteti
Ivan Brglez iz Škofje Loke je s 44 naročniki četrti, Franc Pivk, prav tako iz Škofje Loke
pa z 38 peti. Takoj za njimi se pa zvrste Joţe Treven iz Kranja a 35, Ciril Bergant iz
Trţiča z 32, Nande Udir iz Kamne gorice s 27 in Branko Valant z Bleda a 17 novimi
naročniki.
Takle je vratni red desetih najbolje uvrščenih pismonoš. Vratni red najboljših pošt je pa
sledeč: Kranj 200, Škofja Loka 130, Bled 127, Trţič 71, Radovljica 46 in Jesenice 45
novih naročnikov.
Fantje, dajmo, stisnimo še teh 50 naročnikov, da bo končna številka lepo okrogla …
Vir: Glas, 20. 12. 1977
☺☺ Leto 1978 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica, 1978
Vir: arhiv Rok Sodja

Poštar Nande Udir iz Kamne Gorice nam je prinašal pošto več desetletij.
Vir: Monografija vasi Mišače (avtor Rok Gašperšič)

Nande Udir
Nande Udir, Kamna gorica, 28 novih naročnikov. 15 let je pismonoša in ima to srečo, da
ţe vseh 15 let nosi pošto na istem terenu: Kamna gorica, Zg. Dobrava, Mišače, Sp. in
Zg. Lipnica in Kamnica.
»Pri letošnji akciji je bilo vreme zelo naklonjeno,« pravi Nande, »pa se je dalo delati. Če
pa je deţ ali sneg, se te vsak boji, če mu siliš moker in ves blaten v hišo. Nobenih
posebnih teţav nisem imel. Ljudi sploh ni bilo treba posebno siliti, da bi ga naročili.
Kakšen je še sam rekel, a men' pa n'č na rečeš ... No, nekaj jih je ţe še ostalo za
naslednjo akcijo.«
Vir: Glas, 17. 1. 1978
☺☺ Leto 1980 ☺☺
Delegati krajevne skupnosti Srednja Dobrava sprašujejo, zakaj se pošta v Mišače
dostavlja samo trikrat tedensko.
Vir: Glas, 20. 5. 1980
Brez odgovora PTT. Ţe na prejšnji seji je krajevna skupnost Srednja Dobrava
vprašala, kaj je z dostavo pošte v vas Mišače. Njihovo vprašanje so upravni organi
posredovali PTT - enoti Radovljica, vendar odgovora še niso dobili. …
Vir: Glas, 13. 6. 1980

Še bomo čakali na telefonske priključke. … V Radovljici so centralo razširili na 2000
priključkov, vendar pa bodo morali povečati zmogljivost. Najprej nameravajo zgraditi

novo poslopje pošte, kasneje pa še telefonsko centralo. … V Kropi so postavili novo
telefonsko centralo, zaključuje pa se akcija tudi v Kamni gorici.
Vir: Glas, 31. 10. 1980

☺☺ Leto 1981 ☺☺
Kaj je z dostavo pošte na Srednji Dobravi? PTT Kranj odgovarja, da so z novo pošto
v Kamni gorici ţeleli izboljšati dostopnost ptt storitev za prebivalce, ki so v poštnem
okolišu Kamne gorice. Zato so tudi spremenili delovni čas pošte, ki se zdaj odprta od 8.
do 15. ure. Na Mišače so organizirali dostavo pošte trikrat na dan, vendar pa vsak dan
pošte na Mišače ne morejo dostaviti. Predvidevamo pa, da bi lahko dostavljali na
Mišače štirikrat tedensko.
Vir: Glas, 19. 5. 1981
»Brati moramo stare časopise … «. Srednja Dobrava – Delegacija krajevne skupnosti
Srednja Dobrava je ţe štirikrat posredovala delegatsko vprašanje o dostavi pošte v vas
Mišače, vendar se z odgovorom
PTT Kranj ne strinja, še posebej, ker so obljubili, da bodo dostavljali pošto petkrat
tedensko, a ostalo je le pri obljubah. Prav tako menijo, da krajani krajevne skupnosti
Srednja Dobrava niso ničesar pridobili s tem, ker se je delovni čas na pošti Kamna
gorica podaljšal.
Delegacija pravi: »Opozarjamo, da se pismonoša zamudi z dostavo pošte v vas Mišače
največ dvajset minut. Pošto so dostavljali v vas ţe osemdeset let, tudi med vojno.
Krajani so silno nezadovoljni, ker se dostava nikakor ne uredi. Ker je krajevna skupnost
glede na dostavo pošte razdeljena na dva poštna rajona, pride večkrat do zamenjav,
tako, da številni pošte ne dobijo pravočasno.
V vasi je 23 gospodinjstev, krajani dobivajo dnevnike, časopise z enodnevno ali
dvodnevno zamudo, čeprav so bile med vojno v vasi le štiri druţine — vse ostale so
Nemci izselili — so kljub temu imeli vsakodnevno dostavo pošte.
Rešitev za dostavo pošte je moţno dobiti v Kamni gorici, kjer je sedeţ pošte in bi krajani
Kamne gorice sami hodili po pošto enkrat ali dvakrat tedensko, kar vaščani Mišač ne
morejo, saj so oddaljeni od pošte tri kilometre«. / D. Sedej
Vir: Glas, 19. 6. 1981
Delegate je zanimalo. … Krajevna skupnost Srednja Dobrava: »Delegacija ţe petič
postavlja delegatsko vprašanje glede dostave pošte na Mišačah. Ničesar se ni
uresničilo od dogovora, da bodo zagotovili redno dostavo pošte!«
Vir: Glas, 17. 11. 1981
☺☺ Leto 1986 ☺☺
Težave imajo s pošto. Srednja Dobrava — V krajevni skupnosti Srednja Dobrava v
radovljiški občini imajo nenehne teţave s pošto. Ob sobotah je ne dobivajo. Še večji

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

☺☺☺

Pošta Kamna Gorica v Republiki Sloveniji
☺☺ Leto 1992 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica (a), 1992
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Ferdinand Udir
Opozorilna zapora Lipniške doline. … Ferdinand Udir, pismonoša iz Kamne Gorice:
"Ko je bilo prvič govora o novi cesti, sem se še s kolesom in z mopedom vozil po dolini.
Zdaj sem ţe tri avtomobile zamenjal v zadnjih dvanajstih letih. Upam, da bo blokada
zalegla. Saj je cesta takšna, kot da bi se po stopnicah peljal. Me d vojno ne bi noben
tank prišel skozi dolino, ker bi na njej prej gosenice potrgal."
Vir: Gorenjski glas, 19. 5. 1992

Priložnostni poštni žig, znamka in kuverta »500 let odkritja Amerike«, 1992
Vir: Pošta Slovenije / delcampe.net

Priložnostni poštni žig, znamka in kuverta »Matevž Langus«, 1992
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1995 ☺☺

Poštna znamka z motivom lokomotive KRB 37 Podnart, 1995
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1997 ☺☺

Priložnostna kuverta »Gregorjevo«, 1997
Vir: delcampe.net
Poštar je ob službo zaradi politike. Kamna Gorica - Krajani Kamne Gorice so minuli
teden ostali brez priljubljenega poštarja, 25-letnega Petra Pogačnika, ki ţe več kot pet
let raznaša pošto, hkrati pa poskrbi tudi za to, da lahko krajani kar pri njem doma
plačujejo poloţnice. Je med najuspešnejšimi poštarji na Gorenjskem. Ţal pa je
priljubljen fant postal ţrtev političnih igric in v precej čudnih okoliščinah ostal brez

sluţbe. Krajani zdaj zbirajo podpise (zbrali so jih ţe pribliţno 350) v podporo poštarju in
zahtevajo njegovo vrnitev na delovno mesto.
Na zgodbo so opozorili anonimni Kamnogoričani, ki so prepričani, da se je poštarju
Petru Pogačniku zgodila krivica. Obtoţili so ga, da pred volitvami ni raznosil volilnega
gradiva Zdruţene liste socialnih demokratov in neodvisnega ţupanskega kandidata s
podporo te stranke ter stranke LDS Janka S. Stuška, tudi sedanjega ţupana Radovljice.
Prav on je zaradi neraznošenega gradiva vloţil prijavo na Pošto Slovenije, poslovno
enoto Kranj, in ţe v nekaj dneh je Peter Pogačnik ostal brez sluţbe. Anonimneţi za vse
krivijo politiko, predvsem omenjeno stranko in ţupanskega kandidata. Uradni podatki
Pošte Slovenije kaţejo, da je Peter Pogačnik kršil delovne obveznosti, jih tudi priznal in
sam dal odpoved. Najbolj čudno je, da je odpoved potem preklical, nato preklical preklic
odpovedi in zdaj pravi, da je nedolţen. Pogosto se izgovarja tudi na prijatelje, ki da mu
pomagajo in svetujejo. Vse kaţe, da je Peter Pogačnik le ţrtev političnih igric. "Dobili
smo obvestilo, da poštar ni opravil svojega dela, zato sem ga poklical na zagovor in
zahteval, naj mi razloţi, zakaj ni raznosil vse pošte. Pošiljka je bila namreč oddana v
Radovljici, od tam je šla na pošto v Kamni Gorici, do naslovnikov pa ni prispela. Na
zagovoru se je poštar začel zapletati in je dajal različne odgovore, zato sem mu dal še
en dan časa, da pojasni dogodke, in ga seznanil z moţnostjo odpovedi. Naslednji dan je
Peter Pogačnik poklical, priznal, da volilnih letakov ni raznosil, temveč jih je odvrgel, ter
dal odpoved. Kmalu sem dobil preklic odpovedi, potem pa še preklic preklica odpovedi.
Za nas je stvar končana, saj gre za hudo kršitev delovnih obveznosti in Peter Pogačnik
ni več poštar," je povedal Miran Čehovin, direktor kranjske enote Pošte Slovenije, ki je
potrdil, da je bil poštar v Kamni Gorici vesten in marljiv ter da doslej niso imeli z njim
nobenih teţav. Krajani Kamne Gorice so začudeni nad dogajanjem okrog svojega
poštarja. Zatrjujejo, da je bil med prebivalci zelo priljubljen, kar dokazuje tudi 350
podpisov v njegovo podporo. Zdaj pošto raznaša nadomestni poštar iz Lesc, dogodka
pa tudi upravnica pošte v Kamni Gorici ne more pojasniti, saj je bila takrat na dopustu.
Za anonimno pisanje o teţavah poštarja Peter Pogačnik sploh ni vedel. Prav tako ni
pojasnil, zakaj je priznal, da je odvrgel letake, in zakaj je najprej preklical odpoved ter
potem preklical še ta preklic. V pogovorih se vedno izgovarja na nasvete prijateljev. "Po
pogovoru z direktorjem sem res povedal, da sem sam odvrgel letake, in res sem napisal
odpoved, a vse pod prisilo. Direktor mi je dejal, da bomo vse rešili znotraj hiše, zdelo se
mi je, da je najbolje, če ţelim obdrţati sluţbo, da kar priznam. Kako se napiše odpoved,
pa mi je napisal kar inšpektor notranje kontrole. Trdim, da letakov sploh nisem dobil in
jih zato nisem mogel raznositi," je bil kratek Peter Pogačnik. Ţupan Radovljice Janko S.
Stušek primera ni hotel komentirati, saj je prepričan, da je to stvar občine. Včeraj je na
sestanek sprejel Petra Pogačnika in njegovo mater, a jima je lahko le pojasnil, da pred
volitvami ne more storiti prav ničesar in da ni kriv za izgubo Petrove sluţbe.
Vir: dnevnik.si (avtor Primož Knez), 21. 11. 2002
☺☺ Leto 2008 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica (a), 2008
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 2009 ☺☺

Poštni žig Kamna Gorica (b), 2009
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Gorenjski glas, 3. 4. 2009

Napis na nagrobniku Udirjevih
Vir: Foto Rok Gašperšič (detajl)
Op.: Nande Udir, roj. 5. 12. 1938 – um. 31. 3. 2009
☺☺ Leto 2010 ☺☺

Pošta Kamna Gorica, 2010
Vir: kraji.eu
☺☺ Leto 2013 ☺☺

Pogodbena pošta Kamna Gorica (Kamna Gorica 58, 4246 Kamna Gorica) 2013
Vir: PTT Kranj
☺☺ Leto 2020 ☺☺
Vse do nekaj let nazaj je pošto po Dobravi nosil Zdenko Zupan iz Krope, pred njim pa
Nande Udir iz Kamne Gorice.
Napisal Mato Pecar, april 2020

:::::::::::::::::::::::::::::::
Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR
Zadnjič dopolnil: 21. 1. 2021

