Pošta Radovljica
Zgodovina pošte v Radovljici (in okolici)
14. stoletje
Potovka Brdarjeva Polona. S poštami je bilo v štirinajstem stoletju zelo slabo
poskrbljeno. Beseda »pošta« izhaja iz latinskega izraza »posita« ter pomeni kraj, kjer
so čakali hlapci s konji, da so dotično pošiljatev odpeljali tja, kamor je bila
namenjena. Nekateri kraji pa so imeli tudi ţe pešce, ki so večkrat na teden raznašali
pisma in druge pošiljatve po bliţnji okolici.
Radovljica si je izbrala takrat za pošto neko ţensko, ki so jej rekli potovka ali z
domačim imenom Brdarjeva Polona, ker je bila doma z bliţnjih Brd nad Savo. Imela
je vse potrebne lastnosti za to sluţbo. Bila je pripravna ţenska kakor nobena druga,
poleg tega zanesljiva in hitra. Tisti, ki se niso strinjali z njeno izvolitvijo, so rekli, da
Polona preveč govori, toda kljub temu očitku je dobila zase večino med ljudstvom.
Delokrog jej je bil odločen za Radovljico in za vasi v bliţini Radovljice, to je: za
Rodine, Begunje, Zapuţe, Mošnje in grad grofov Ortenburţanov. Včasih je imela
Polona manj, včasih več hoje, nikdar pa se ni pritoţevala, da je utrujena. Vsak je
poznal to suho in bolj majhno ţensko s košem na hrbtu in s palico v roki. Gotove
plače ni imela, ker so jo plačevali tisti, katerim je kaj prinesla. Dajali so jej v ţiveţu ali
denarju. Vse je rada sprejela in večkrat rekla, da je zadovoljna s svojo sluţbo.
… (teks o denarju) …
Skoraj bi bili pozabili našo znanko Brdarjevo Polono, po vseh pravilih postavno
izvoljeno radovljiško potovko. S kakšnim veseljem je tekala sem in tja, da bi vsakemu
pravočasno postregla! Voljo je imela povsem dobro, toda na svetu je dosti sitneţev,
ki zahtevajo kdo ve kaj od človeka. Kar je prinesla, jim ni bilo vselej po volji; kar so pa
teţko čakali, večkrat niso pravočasno dobili. Na vsem ni imela Polona nobene krivde,
kljub temu so padali nanjo priimki, ki so ţalili njeno osebo. Čeprav potrpeţljiva,
vendar ni mogla vselej molčati. Ob kakšnem hujšem prerekanju pa je bila toliko
izveţbana, da je obdrţala zadnjo besedo.
Največ potov je imela Polona na Lipniški grad, ki je dobival obvestila in pošiljatve od
raznih strani. Zato si jo srečal večkrat na teden, ko je šla iz Radovljice tja gor.
Grajska gospodinja Agata jo je sprejemala kot staro znanko in jej vselej s čim
postregla. …
Vir: Lipniški grad pri Radovljici (zgodovinska povest, Josip Lavtiţar, 1939)

16. stoletje
Prva pošta. V času vladanja nadvojvode Karol-a (1564-1590) dobimo prvo peš-pošto
in prvo konjsko pošto (1573 l.) v naši bliţini. 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, samozaloţba 1889)
// dLib.

17. stoletje
Apostolska vizitacija 1607. … Ali se Hren o nuncijevi strogosti v tej zadevi moti?
Roţman je ugotovil, da je nuncij postopal dejansko bolj milo, kakor je zahteval
tridentski cerkveni zbor. Osebno se je nuncij nagibal k veliki strogosti. Zato je
Hrenovo poročilo (24. septembra 1607) z začetka vizitacije resnično. Salvago je
postopal bolj milo po naročilu iz Rima. Vprav na Salvagovo pismo iz Radovljice z dne
1. oktobra 1607 je Borghese pripisal navodilo za odgovor, naj nuncij z ozirom na
krajevne razmere ne postopa s konkubinarci tako strogo, kot bi se z njimi postopalo
n. pr. v Italiji (glej tudi ČJKZ št. 35, a). …
Vir: Bogoslovni vestnik, marec/april 1930
Poštna kočija v Begunjah (ok. 1670). Prva omemba pošte v Radovljici in njeni
bliţnji okolici je bakrorez Janeza Vajkarda Valvasorja v »Slavi Vojvodine Kranjske«.
Gre za bakrorez šestvpreţne 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, obesiti je morala vsa pisma na dolgo ranto in jo tako pomoliti čez mejo
kranjski deţelni straţi. Ta je pisma odprla in jo dobro prekadila nad brinjevim
plamenom ali pa nad ocetnim soparom, da je zadušila v njih kuţnino, in jo je sama
zapečatila in odposlala.
Vir: Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, 1892 (avtor Anton Koblar)
Podrţavljena 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 druţine. Na Avstrijskem je bila to rodbina grofov Paar. Leta 1722
pa jih je monarhija poplačala ter podrţavila 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-Trţič-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 Trţiču, 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
sluţbo 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 druţine v 18. stoletju - Radovljica Mesto
Op.: Opis pri hiši Mesto št. 15 (danes ţupnišče).

Pošta pred uvedbo poštne postaje Zapuţe (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 deţelnokneţje blagajne.
Vir: Cesta in poštni promet čez Jesenice in Koren … (avtorica Majda Ţontar)
Op.: Vsaj od leta 1795 so izhajali ―Topografski poštni leksikoni‖, ki so poleg
splošnega opisa, na koncu imeli še podatek – oddaljenost od najbliţje poštne postaje
(Radovljica, pol ure od Zapuţ – ½ St. v. Safnitz). / St. – Stunden.

Radovljica, 1765
Vir: Slikar Marko Layer

Omemba najbliţje poštne postaje Safniz (Zapuţe), 1807
Neuestes Zaitungs-, Reise-, Post-, … Leipzig, 1807

Omemba najbliţje poštne postaje Safniz (Zapuţe), 1820
Topographisches Post Lexicon aller Ortschaften der k.k. Erbländer – III. Theil, 1820

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 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)
Miljniki (1820-60). V letih 1820-60 so ob poštnih poteh v pomoč in orientacijo
jezdecem in kočijaţem 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)
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 pribliţno vsaki dve poštni milji (ok. 15,2 km). Kropi najbliţji poštni
postaji sta bili Kranj in Otok na poštni smeri: Ljubljana-Kranj-Jesenice-PodkorenBeljak.
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
pribliţno 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)


Pošta v Radovljici
☺☺ Leto 1844 ☺☺
Pisemska zbiralnica v Radovljici (1844). 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)

Postalmanach 1900
Op.: Do leta 1900 Postalmanach navaja letnico ust. 1845, potem pa 1844!

☺☺ Leto 1845 ☺☺

Laibacher Zeitung, 18. 1. 1845
Op: Članek o otvoritvi pošte v Radovljici
(V Radolci na Gorenskim) bodo od perviga prihodnjiga Svečana cesarsko malo pošto
dobili, ki bo petkrat v tednu, to je vsak pondeljek, torek in vsako saboto ob petih
popoldne, - vsak četertek in vsako nedeljo pa ob petih zjutraj na pošto na Otok šla,
po kteri se bodo zamogle pisma in druge reči, ktere se navadno na pošto dajajo. Iz
Radolce tje pošiljati in od ondod v Radolco dobivati. Po ti novi mali pošti bo 79 krajem
na Gorenskim pošilanje in prijetva pisem prav zlo polahkano, kterim je dozdaj pošta
na Otoku preveč od rok bila. Našim prejemnikam »Novic« v Kropi, v Lescah, v
Srednji Vasi, v gornih in spodnih Gorjah, na Ovšišah, v Bledu, Kamni Gorici, v
Breznici, Koprivniki i. t. d. bo ta nova naprava gotovo prav po volji, ker bodo Novice

prihodnjič noter do Radolce brez povikšanja plačila dobivali, po ktere so popred na
Otok ali pa v Krajn pošiljati mogli. Zdaj jih bodo v Radolci pri kupcu gospodu
Hudoverniku dobivali, kterimu je ta mala pošta izročena.
Vir: Kmetijfke in rokodelfke novize, 29. 1. 1845
☺☺ Leto 1846 ☺☺

Vir: Provinzial Handbuch des Laibacher Gouvernement …, 1846

Poštni ţig Radmannsdorf, 1846
Vir: arhiv Konrad Kajtna
Op. 1: Pismo je bilo poslano z Bleda, ţigosano v Radovljici in poslano v Maria Zell!
Op. 2: Ţig na pismu, datiranem 22. 2. 1846!

☺☺ Leto 1847 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1847
Vir: philadria.com
Op.: Ţig na pismu, datiranem 29. 4. 1847!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1847
Vir: barber.com
Pismo s kompletnim sadrţajem upućeno iz RADMANSDORF (Radovljica) u LAIBACH
(Ljubljana) 25. 07. 1847 godine. Dolaz Laibach u plavoj boji na poleĎini. Dobra kvaliteta.

Vir: Provinzial Handbuch des Laibacher Gouvernement …, 1847

☺☺ Leto 1848 ☺☺

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)

Poštni ţig Radmannsdorf, 1848
Vir: ebay.com

Pisemska zbiralnica in kasneje pošta na Trubarjevi v Radovljici, 1845-1867
Vir: Litografija Joseph Wagner, 1848
☺☺ Leto 1850 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1850
Vir: ebay.com
Op.: Na pismu datiranem 8. 5. 1850!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1850
Vir: DAR
Op.: Na pismu datiranem 7. 11. 1850!

Znamke, izdane 1850
Vir: colnect.com
Op.: Znamke izdane 1. 6. 1850 / pretekle 31. 12. 1858!

Znamke, izdane 1850
Vir: colnect.com
Op.: Znamke izdane 1850 / pretekle 31. 10. 1858!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1850Vir: philasearch.com
Oznanilo. Od 15. augusta t. l. se bo po visokim dovoljenju c. k. višjiga poštniga
vodstva za komunikacio II. razdelk od 21. pr. mesca štev. 3849 med Otokam in
Radolco pošta sem in tje zvezala in sicer trikrat na teden po vozu zato napravljenjem
in trikrat po pešnem potu. Voţnja bo šla v nedeljo, v torek in četertek zjutraj ob petih

iz Otoka v Radolco; v nedeljo, v torek in petek pa ob šestih zvečer iz Radolce v Otok
nazaj.
Druge dni bo pešni pot poslatve kakor dozdaj, sem in tje prenašal.
Voţnja pošta, ki je z male pošto med Ljubljano in Belakam, ki vsak teden trikrat gre
proti Ljubljani in od nje, posebno z Celovcam v ozki zvezi, bo tudi na pošto dane
poslatve brez dozdajniga omejenja glede teţe prevaţvala.
C. k. poštno vodstvo v Ljubljani 8 augusta 1850. / Hoffmann l. r
Vir: Vradni list (Ljubljanski časnik), 6. 9. 1850.
☺☺ Leto 1851 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1851
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf, 1851
Vir: DAR
☺☺ Leto 1852 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1852
Vir: arhiv Marjan Merkač

Poštni ţig Radmannsdorf, 1852
Vir: ebay.com

Poštni ţig Radmannsdorf, 1852
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf, 1852
Vir: DAR
☺☺ Leto 1853 ☺☺

Poštni ţig Radmanndorf, 1853
Vir: arhiv Nejc Vobovnik

Poštni ţig Radmanndorf, 1853
Vir: DAR

Poštni ţig Radmanndorf, 1853
Vir: DAR
☺☺ Leto 1854 ☺☺

Znamke, izdane 1854
Vir: colnect.com
Op.: Znamke izdane 1854 / pretekle 31. 12. 1858!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1854
Vir: ebay.com

Poštni ţig Radmanndorf, 1854
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Op.: Pismo je bilo iz Radovljice poslano 28. marca 1854, 30. marca 1854
je prispelo v Senoţeče, in 1. aprila 1854 v Loţ.

☺☺ Leto 1855 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1855
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf, 1855
Vir: philasearch.com

Poštni ţig Radmannsdorf, 1855
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1856 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1856
Vir: philadria.com
Op.: 6 Kr. rjava, na kompletnem pismu, poslano "Radmannsdorf, 30. MAR." (Radovljica,
1856), Mü. 2295 a, v St. Georgen (31.3.), tranzitna ţiga Ljubljane in Celja (oba 31.3.)

☺☺ Leto 1857 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1857
Vir: aldenhoven
Op.: Gestempelt Radmannsdorf (heute Radovljica, Jugoslawien), 11. Jan. (1857). Transif Banhof
Laibach 12. 1. (Ljubljana, Jugoslawien), und Pesth 13. 1. (Budapest, Ungarn).
Ankuntz Temesvar 15. 1. (Timisoara, Rumänien).

Poštni ţig Radmannsdorf, 1850-57
Vir: DAR
Op.: Originalno pismo nima letnice!

☺☺ Leto 1858 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1858
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf, 1858
Vir: ebay.com

Poštni ţig Radmannsdorf, 1858
Vir: ebay.com

Znamka, izdana 1858
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana 2. 11. 1858 / pretekla 31. 5. 1864!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1858Vir: ebay.com (oba)
☺☺ Leto 1859 ☺☺

Znamka, izdana 1859
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana 1859 / pretekla 31. 5. 1864!

Znamka, izdana 1859
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana 1859 / pretekla 31. 5. 1864!

Znamka, izdana 1859
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana 16. 3. 1859, črna 1895 / pretekla 31. 5. 1864!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1859*
Vir: ebay.com
Op.: Poštni ţig na dveh znamkah, izdanih leta 1858 in 1859!

☺☺ Leto 1860 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1860
Vir: arhiv Zvone Razinger

Znamke, izdane 1860
Vir: colnect.com
Op.: Znamke izdane decembra 1860 / pretekle 31. 5. 1864!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1860
Vir: ebay.com / philadria.com
Op.: Letnico datiral prodajalec!

☺☺ Leto 1861 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1861
Vir: ebay.com
Op.: Letnico datiral prodajalec!

☺☺ Leto 1862 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1862
Vir: ebay.com
Op.: Poštni ţig Radovljice je na hrbtni strani pisma!

☺☺ Leto 1863 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1863
Vir: arhiv Marjan Merkač

Poštni ţig Radmannsdorf, 1863
Vir: DAR

Znamka, izdana 1863
Vir: colnect.com
Op.: Znamka izdana 1. 7. 1863 / pretekla 31. 8. 1869!
☺☺ Leto 1864 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1864
Vir: ebay.com
Op.: Letnico je datiral prodajalec!

☺☺ Leto 1865-66 ☺☺

Poštni ţigi Radmannsdorf, 1863Vir: ebay.com
Op.: Poštni ţigi na znamki izdani leta 1863!

☺☺ Leto 1867 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1867Vir: ebay.com
Op.: Poštni ţigi na znamki, izdani leta 1867!

Preselitev poštnega urada (1867-1913). 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).
Kasneje smo izvedeli, da je bil poštni urad v Radovljici bil odprt 1. junija 1867 (po
Kleinu).
Informacijo posredoval g. Bojan Kranjc.
Prvi poštar v novem uradu je bil Frančišek Pavlošič. V seznamu naročnikov
Mohorjevih knjig ga leta 1900 najdemo kot poštarja, leta 1906 pa ţe 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 / Poštna tabla, 1867-1918
Vir: DAR; Slikar Franc Rojec, 1900 / Pošta na Dolenjskem do 1918
☺☺ Leto 1869 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1869
Vir: ebay.com
Op.: Poštni ţig datiral prodajalec!

Besednik, 4. 3. 1869
Op.: Del članka z omembo pošte Radolica!

Kmetijske in rokodelske novice, 4. 8. 1869
Op.: Članek z omembo pošte Radolica!
☺☺ Leto 1870 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1870
Vir: ebay.com
Op.: Levo na dopisnici je ţig Gradca z datumom – 6. 1. 1870!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1870
Vir: DAR
Op.: Levo na pismu je ţig Gradca z datumom – 17. 8. 1870!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1870
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Op.: Na hrbtni stani je ţig Ljubljane z datumom – 29. 11. 1870!

Radovljica v času gradnje Gorenjske ţeleznice, 1870
Vir: zrc.sazu – geografski institut Melik (fotograf Jean Baptist Reiner)
☺☺ Leto 1871 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1871
Vir: ferrarioaste.com
Op.: Austria 1871 - 15 kr. bruno Francesco Giuseppe, al verso, 5 kr. rosso, I tipo,
coppia (36,34), perfetti, su busta raccomandata da Radmannsdorf 20/5/1871 a
Courgne. Bella.

Poštni ţig Radmannsdorf, 1871
Vir: ebay.com
Op.: Poštni ţig Radovljice je na hrbtni strani pisma!

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Post Organ … für 1871

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Post Organ … für 1871
☺☺ Leto 1872 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1872
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1873 ☺☺

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1873
Primorje in Kranjska (Poštni okraj Trst); Radovljica: Franc Paulošič.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1873
Telegraf (1873). Nova tehnična doseţka 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 - Trţič, Kranj - Lesce in Lesce - Radovljica. .
Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem (avtor Miran Čehovin; PE Kranj)
Iz Radoljice (Telegrafno štacijo) dobimo tudi mi v Radoljico, sicer le je postranska
štacija, al telegraf je. Dobro!
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 12. 3. 1873

Telegraf. V Radoljici je ustanovljena postranska telegrafska postaja.
Vir: Slovenski narod, 12. 3. 1873
Telegraf. V Radovljici na Gorenjskem se je 20 . t. m. odprla nova telegrafska postaja
z omejeno podnevno sluţbo.

Vir: Slovenski narod, 22. 6. 1873

Radovljica s Pošto in »telegraf štango«, pred 1900
Vir: DAR (Slikar Franc Rojec, 1900 / sliko uredil Aţbe Toman)
☺☺ Leto 1874 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1874
Vir: DAR
Op.: Pismo naslovljeno na grofa Thurna (pisano 29. 12., ţigosano 31. 12. 1874)!

Poštni ţig Radmannsdorf, 1874
Vir: Auktionhaus Christoph Gärtner (katalog št. 18, junij 2011)

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1874
Primorje in Kranjska (Poštni okraj Trst); Radovljica: Franc Paulošič.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1874

Slovenski narod, 11. 6. 1874

Iz Radoljce, 15. aprila. (Izv. dop.). Ne samo ribniška in kočevska okolica ima
okrajnega glavarja, kteri prav pridno konfiscirane (a tudi nekonfiscirane, kakor se je
primerilo) liste „Slovenca" po poštah lovi; tudi naš okrajni paša, po prepovedi tabora v
Lescah ţe dalje po Gorenjskem sloveči pl. Wurzbach se je takega lova lotil, ali iz
lastnega nagiba in dobre volje, ali pa po višem ukazu, to je, mislim, tu enako. Poslal
je svoje ţandarje po vseh poštah v okolici, na Bled, Otok, v Lesce, Begnje itd., prašat
po št. 33. „Slovenca", in ker je bila ta številka — se ve da brez zaseţenega uvodnega
članka — vdrugič natisnjena res nam došla po pošti, so jo ţandarji, pokazavši
poštarjem po svojem „capo" podpisani ukaz, povsod pograbili in tirali v Radoljco, kjer
je leţala v prašnem zaporu, iz kterega je bila rešena še le čez 14 dni, ko je gospod
okrajni glavar liste, spoznavši, da jih je bil po nedolţnem zaprl, poslal naročnikom. Pa
kaj mara naročnik za 14 dni star političen list? Zato prašam: Kako pravico ima c. k.
okrajni paša, nam pridrţati list, v kterem še tanjka vest ljubljanske policije in
drţavnega pravdnika nič nevarnega našla ni? Kam se nam je pritoţiti zoper tako
samovoljnost in birokratične „missgriffe"? Srečna deţela, kjer so taki glavarji, kakor
sta gospoda Fladung in naš Wurzbach? Vprašanje pa nam bo vendar dovoljeno: „Če
bi naš paša gosp. pl. Wurzbach bil ravno tako priden glede razvozljanja naših
gozdnih zapletek, kakor je bil pri preganjanji nedolţne št. 33. „Slovenca", ali bi morda
ne bile vse gozdne zadeve lahko ţe vravnane?"
Vir: Slovenec, 21. 4. 1874
☺☺ Leto 1875 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1875
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Op.: Na pismu datiranem 6. 5. 1875!

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1875
Primorje in Kranjska (Poštni okraj Trst); Radovljica: Franc Paulošič.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1875

Ţelezniški poštni vagon iz leta 1875
Vir: Pošta na slovenskih tleh, Pošta Slovenije)
Op.: G. Miran Čehovin piše, da je poštna ambulanca na proti
Ljubljana-Trbiţ začela delovati leta 1875.

☺☺ Leto 1876 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1876
Vir: arhiv Igor Pirc

Poštni ţig Radmannsdorf, 1876
Vir: arhiv ebay.com

Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1876
Neerarični poštni urad (Poštni okraj Trst); Radovljica: Franc Paulošič.
Vir: Oesterreichisch Ungarischer Postmeister-Kalender für 1876
☺☺ Leto 1877 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1877
Vir: ebay.com

Poštni ţig Radmannsdorf, 1877
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1878 ☺☺

Postalmanach 1878
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1878
☺☺ Leto 1879 ☺☺

Postalmanach 1879
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1879

Laibacher Zeitung, 7. 6. 1879
Op.: Del seznama darovalcev za poplave na Madţarskem.

☺☺ Leto 1880 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1880
Vir: ebay.com
Op.: Pismo poslano Okrajnemu glavarstvu v Radovljici. Datum na ţigu Ljubljane!

☺☺ Leto 1881 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1881
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf, 1881
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf, 1881
Vir: ebay.com

Postalmanach 1881
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1881
☺☺ Leto 1882 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1882
Vir: ebay.com

Postalmanach 1882
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1882

☺☺ Leto 1883 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1883
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf, 1883
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf, 1883
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf - Radoljca, 1883
Vir: ebay.com

Postalmanach 1883
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1883
☺☺ Leto 1884 ☺☺

Poštni ţig Radmanndorf-Radoljca, 1884
Vir: DAR

Postalmanach 1884
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):

Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1884
☺☺ Leto 1885 ☺☺

Poštni ţig Radmanndorf-Radoljca, 1885
Vir: DAR (1, 2) / picclick.de 3) / delcampe.net (4) / ebay.com (5, 6)

Poštni ţig Radovljica, 1885
Vir: picclick.de
Op.: Paketna spremnica, poslana na Švedsko.

Postalmanach 1885
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1885
☺☺ Leto 1886 ☺☺

Poštni ţig Radovljica 1886
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Postalmanach 1886
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1886

☺☺ Leto 1887 ☺☺

Postalmanach 1887
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1887

☺☺ Leto 1888 ☺☺

Pismo-zalepka – poslana v Radoljco, 1888
Vir: philadria.com

Postalmanach 1888
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1888

Slovenski narod, 30. 6. 1888
Op.: Oglas z omembo pošte Radovljica.

☺☺ Leto 1889 ☺☺

Postalmanach 1889
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1889

☺☺ Leto 1890 ☺☺

Poštni ţig Radmanndorf-Radoljca, 1890
Vir: ebay.com

Postalmanach 1890
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc. Pošta ust. 1845, promet pisemskega dela (leta 1888)
2576 gold., promet telegrafske sluţbe 263 gold.
Vir: Postalmanach 1890
☺☺ Leto 1891 ☺☺

Poštni ţig Radmanndorf-Radoljca, 1891
Vir: ebay.com (oba)

Postalmanach 1891

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1891

Slovenec, 7. 3. 1891
Op.: Oglas z omembo pošte Radovljica.
☺☺ Leto 1892 ☺☺

Poštni ţig Radmanndorf-Radoljca, 1892
Vir: ebay.com

Postalmanach 1892
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc.
Vir: Postalmanach 1892
☺☺ Leto 1893 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1893
Vir: ebay.com / arhiv Bojan Kranjc

Postalmanach 1893
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc. Pošta ust. 1845, promet pisemskega dela (leta 1891)
2976 gold., promet telegrafske sluţbe 259 gold.
Vir: Postalmanach 1893
Matica Slovenska – udnina: … Pavlošič Franc, c. kr. poštar v Radovljici.
Vir: Slovenec, 6. 3. 1893
Zdravnik (bolnika - preiskuje): "Vi se premalo gibljete, prijatelj. Kakšen posel pa
imate?" / Bolnik: "Ţe triindvajset let raznašam pisma."
Domoljub, 2. 11. 1893
☺☺ Leto 1894 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1894
Vir: ebay.com

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1894
Vir: ebay.com / DAR

Poštna statistika na Gorenjskem, 1894
Vir: arhiv Peter Roţič (PTT Slovenija)

Postalmanach 1894
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc. Pošta ust. 1845, promet pisemskega dela (leta 1892)
2878 gold., promet telegrafske sluţbe 217 gold.
Vir: Postalmanach 1894
☺☺ Leto 1895 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1895
Vir: ebay.com

Radmannsdorf 1895
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc. Pošta ust. 1845, promet pisemskega dela (leta 1893)
2949 gold., promet telegrafske sluţbe 206 gold.
Vir: Postalmanach 1895
☺☺ Leto 1896 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1896
Vir: ebay.com

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

Radovljica: Paulošič Franc. Pošta ust. 1845, promet pisemskega dela (leta 1893)
3038 gold., promet telegrafske sluţbe 211 gold.
Vir: Postalmanach 1896

Vir: Amtsblatt zur Laibacher Zeitung, 23. 4. 1896
Op.: Oglas z omembo Pošte Radovljica.

Slovenski narod, 23. 1. 1896
Op.: Omemba Pošte Radovljica.

☺☺ Leto 1897 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1897
Vir: ebay.com (1, 2)

Postalmanach 1897
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):

Radovljica: Paulošič Franc, Reg. in Joţefina. Pošta ust. 1845, promet pisemskega
dela (leta 1895) 3383 gold., promet telegrafske sluţbe 334 gold.
Vir: Postalmanach 1897

Kmetovalec, 15. 2. 1897
Op.: Omemba pošte Radovljica.

Trgovska in obrtniška zbornica. Po izjavah predstojništev mestnih občin Kočevje,
Radovljica, Kamnik in trga Trţič zadoščajo c. kr. poštni uradi lokalnim potrebam c. kr.
uradov in to z določnimi vrstami kovanega denarja. Trţič ţeli le, da bi c. kr. davkarija
izdajala več dvajset vinarskih in manj deset vinarskih komadov, Radovljica pa, da bi
se v olajšavo denarnega prometa izdali bankovci po 5 kron in da se strogo zaukaţe,
da poštni uradi ne izplačujejo previsokih svot v goldinarjih in kronah.
Vir: Slovenec, 12. 7. 1897
Naša pošta. Nekdo je pisal iz Trsta v Milje. To menda ni posebno daleč. Večina Ijudij
v Trstu vedo, kje leţe Milje. Tudi taki ljudje vedo to, ki niso poštarji. Torej nekdo je
pisal iz Trsta v Milje. Dotično dopisnico je dal na pošto dne 12. oktobra. In listnica je
romala v — Radovljico na Gorenjskem. A, kakor da bi hotela zbijati svoje šale šegava
ironija, prijel je poštar v Radovljici za pero in napisal je krepko roko in jako čitljivo:
Post Muggia bei Triest.
Tu se nam vsiljuje pametna misel. Kaj ko bi pozvali v Trst za par dni onega poštarja v
Radovljici, da bi vsem onim, ki so tega potrebni, priredil par predavanj o zemljepisju
— trţaške okolice!
Premišljujte o tem nasvetu! Mi mislimo vsaj, da bi bil izvedljiv in potreben.
Vir: Edinost (Trst), 19. 10. 1897
☺☺ Leto 1898 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1898
Vir: philadria.com / arhiv Zvone Razinger

Postalmanach 1898
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc, Reg. in Joţefina. Pošta ust. 1845, promet pisemskega
dela (leta 1896) 3629 gold., promet telegrafske sluţbe 265 gold.
Vir: Postalmanach 1898

Vir: Slovenski list, 26. 3. 1898
Op.: Oglas z omembo pošte Radovljica.

Del voščila za leto 1900
Vir: arhiv Tomaţ Grohar (detajl)
Op.: Objavljena sta le razglednica in zadnji del voščila!

Voščilo za novo leto 1900. [Pesem s podpisom.] Fran Orel, pismonoša v Radovljici.
(Tisk Narodne tiskarne v Ljubljani 1898).
Vir: Zbornik Slovenske Matice, 1899
☺☺ Leto 1899 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1899
Vir: arhiv Rok Sodja / ebay.com

Postalmanach 1899
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc, Reg. in Joţefina. Pošta ust. 1845, promet pisemskega
dela (leta 1897) 4244 gold., promet telegrafske sluţbe 310 gold.
Vir: Postalmanach 1899

Ambulančni poštni ţig Ljubljana-Trbiţ, 1899
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1900 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1900
Vir: DAR (1, 2)

Postalmanach 1900
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 4. stopnja), Reg. in Joţefina. Pošta ust. 1844,
promet pisemskega dela (leta 1898) 4312 gold., promet telegrafske sluţbe 400 gold.
Vir: Postalmanach 1900

Postiljon Aţman v Kropi (ok. 1900) in postiljon Korošec (1986)
Vir: Vigencj XI. / arhiv druţine Korošec
☺☺ Leto 1901 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1901
Vir: delcampe.net / ebay.com

Postalmanach 1901
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 4. stopnja), Reg. in Joţefina. Pošta ust. 1844,
promet pisemskega dela (leta 1899) 2873 gold., promet telegrafske sluţbe 312 gold.
Vir: Postalmanach 1901

Osebne vesti. … Poštar v Radovljici g. Fran Pavlošič je povišan v 1. razreda 3.
stopnjo.
Vir: Slovenski narod, 17. 1. 1901
Osebne vesti. Poštar v Radovljici gosp. Fran Pavlošič je imenovan višjim poštarjem.
Vir: Slovenski narod, 3. 12. 1901

Ambulančni poštni ţig Ljubljana-Trbiţ, 1901
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1902 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1902
Vir: ebay.com

Postalmanach 1902
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 4. stopnja). Pošta ust. 1844.
Vir: Postalmanach 1902

Slovenec, 21. 5. 1902
Op.: Omemba pošte Radovljica.

Iz Radovljice. Dobili smo pred kratkim lično ţelezno ograjo nasproti pošte ob veliki
cesti od hiše gosp. Otona Homanna do ceste, ki pelje proti kolodvoru. Tako se ta del
mesta čimdalje lepša.
Vir: Gorenjec, 22. 11. 1902
☺☺ Leto 1903 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1903
Vir: delcampe.net

Postalmanach 1903
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 4. stopnja). Rojen 28. 10. 1844 v Landolu. 16.
7. 1868 sluţba pri pošti, 23. 12. 1870 imenovan za poštnega mojstra, 1. 1. 1901
zadnje napredovanje.
Vir: Postalmanach 1903
☺☺ Leto 1904 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1904
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Telefonsko zvezo med Ljubljano in Trbiţem bomo vendarle dobili. Telefonični uradi
bodo v Trbiţu, Beli peči, Mojstrani, na Jesenicah, Javorniku, v Lescah, Radovljici,
Podnartu in v Kranju. S postranskimi črtami nameravajo zvezali s tem telefonom
Skofjo Loko in Trţič. Troški bodo znašali 124.000 kron. Z občinami se vrše dogovori,
da bi občine prispevale k troškom s tridesetimi odstotki.
Vir: Gorenjec, 2. 4. 1904

Postalmanach 1904
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 4. stopnja). Rojen 28. 10. 1844 v Landolu. 16.
7. 1868 sluţba pri pošti, 1. 1. 1901 zadnje napredovanje.
Vir: Postalmanach 1904

Poštna nalepka Radovljica, 1904
Vir: ebay.com

Ambulančni poštni ţig Ljubljana-Trbiţ, 1904
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1905 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1905
Vir: ebay.com (oba)

Postalmanach 1905
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 4. stopnja). Rojen 28. 10. 1844 v Landolu. 16.
7. 1868 sluţba pri pošti, 1. 1. 1901 zadnje napredovanje.
Vir: Postalmanach 1905
☺☺ Leto 1906 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radoljca, 1906
Vir: ebay.com (1, 2) / delcampe.net (3)

Postalmanach 1906
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 4. stopnja). Rojen 28. 10. 1844 v Landolu. 16.
7. 1868 sluţba pri pošti, 1. 1. 1901 zadnje napredovanje.
Vir: Postalmanach 1906
Poštno ravnateljstvo v Trstu se naprosi, da napravi nabiralnik za pisma na
hranilničnem poslopju, da dalje skrbi zato, da se nastavi za Radovljico in okolico, ker
se je mesto v zadnjih letih zelo razširilo, še en pismonoša in da se nedeljski počitek
za pismonošo uredi tako, da se pisma raznašajo od 8. do 10. ure.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1906
Drugi pismonoša. Še enega pismonošo smo dobili pretekli teden. Bil je ţe skrajni
čas, ker dosedanji ni mogel kljub vsemu naporu zadostiti vsem zahtevam. Ţeleti 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 ţe dvakrat obrnil v tej zadevi
na poštno ravnateljstvo v Trstu, pa je še vse pri starem. Ali res toliko stane en
nabiralnik?
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

Ambulančni poštni ţig Ljubljana-Trbiţ / Trbiţ-Ljubljana, 1906
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1907 ☺☺

Poštni ţig Radmanndorf-Radovljica, 1907
Vir: dLib - NUK

Postalmanach 1907
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 4. stopnja). Rojen 28. 10. 1844 v Landolu. 16.
7. 1868 sluţba pri pošti, 1. 7. 1906 zadnje napredovanje.
Vir: Postalmanach 1907

Detscher Kalender für Krain …, 1907

Ambulančni ţig Trbiţ-Ljubljana, 1907
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1908 ☺☺

Poštni ţig Radmanndorf-Radoljca, 1908
Vir: picclick.de / dLib – NUK

Poštni ţig Radmanndorf-Radovljica, 1908Vir: dLib – NUK
Op.: Datum ni čitljiv!

Postalmanach 1908

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 4. stopnja). Rojen 28. 10. 1844 v Landolu. 16.
7. 1868 sluţba pri pošti, 1. 7. 1906 zadnje napredovanje.
Vir: Postalmanach 1908
† Mally Franc Umrl je na sveti večer v deţelni bolnici v Ljubljani vsled zastrupljenja
krvi Franc Mally, posestnik in pismonoša v Radoljici. Bolela ga je ţe dalje časa roka,
zadnji čas je pritegnil prisad, ki ga je po kratkem in hudem trpljenju spravil v
prezgodnji grob. Na sv. Štefana so ga prepeljali v Radoljico in pokopali na ondotnem
pokopališču. Zapušča ţeno in dvoje nedoraslih otrok. Spoštovani Bezulnjakovi
rodbini iskreno soţalje!
Vir: Slovenec, 29. 12. 1908

Ambulančni poštni ţig Ljubljana-Trbiţ, 1908
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1909 ☺☺

Poštni ţig Radmanndorf-Radovljica (a), 1909
Vir: dLib – NUK / arhiv Bojan Kranjc

Poštni ţig Radmanndorf-Radovljica (b), 1909
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Poštni ţig Radmanndorf-Radovljica (b), 1909
Vir: dLib – NUK / arhiv Bojan Kranjc

Pismo z »narodnim kolekom«, 1909
Vir: delcampe.net
† Mali Franc. Umrl je v deţelni bolnici v Ljubljani gosp. Fran Mali, posestnik in
pismonoša v Radovljici. Truplo so pripeljali v Radovljico.
Vir: Gorenjec, 2. 1. 1909

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 izraţamo tudi ţeljo, da dobi c kr. poštni urad tudi
»uradne ure« — a ne samo »Amtsstunden« — na vratih namreč.
Vir: Gorenjec, 28. 8. 1909
Op.: »Amtsstunden« - uradne ure.

Na starih razglednicah (okrog 1900) sta vidna dva poštna nabiralnika. Eden na
Dralkovi hiši, drugi na Graščini.
Op.: DAR
☺☺ Leto 1910 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1910
Vir: dLib - NUK
Nemškutarski poštni uradniki proti slovenskemu narodnemu kolku. Na poštah v
Celju in Celovcu se nahajaj o uradniki, ki ne morejo videti narodnih kolkov »Ptuj« in
»20. /IX. 1908.« Da zadoste svoji vsenemški strasti, vračajo dosledno vsa pisma in
razglednice, ki so opremljene s tem narodnim kolkom, češ, da so takšne pošiljatve v
smislu pisemsko postnega tarifa, oziroma posebnega ukaza poštnega ravnateljstva
izključene iz poštnega prometa. O boţiču in ob novem letu so prišli v Ljubljano celi
kupi takih pisem in razglednic, ki so jih vrnili iz Celja in Celovca. Slučajno smo dobili v
roke dve razglednici, ki so jih vrnili iz Celja in Celovca. Na obeh je pritisnen narodni
kolek »20./IX. 1908.« na levi sprednji strani v zgornjem kotu. Na razglednici,
naslovljeni na prof. dr. I. Sketa v Celovcu je na sredi prilepljen listič s to-le
hektografurano uradno opazko: »Retour! Radmannsdorf. Gemäss den
Bestimmungen des Briefposttarifes, Seite 37, Absatz 2, von der Postbeförderung
ausgesehlossen. K . k. Post und Telegraphenamt Klagenfurt 1.« Ta razglednica je
bila dana na pošto v Radovljici 23. decembra 1908. …
Vir: Slovenski narod, 5. 1. 1910

☺☺ Leto 1911 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1911
Vir: DAR

Ambulančni ţig Ljubljana-Trbiţ, 1911
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1912 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1912
Vir: arhiv Zvone Razinger

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1912
Vir: arhiv DAR
S premembe v poštnem prometu. Dne 16. julija 1912 otvorijo na Brezjah (politični
okraj Radovljica) nov poštni urad z uradnim imenom »Brezje«, ki se bo pečal s
pisemsko in vozno pošto ter bo sluţil kot nabiralnica poštno-hranilničnega urada. Ta
poštni urad bo imel zvezo s poštnim omreţjem po dnevno enkratni enovpreţni poštni
voţnji do poštnega urada v Radovljici. Istočasno opuste v Lešah poštni nabiralnik;
vasi Leše in Paloviče izločijo iz dostavljalnega okroţja poštnega urada v Trţiču, vas
Praproče pa iz dostavljalnega okroţja poštnega urada v Podnartu. Omenjene vasi
priklopijo dostavljalnemu okroţju novega poštnega urada na Brezjah. Na poštnem
uradu na Brezjah vpeljejo tudi sluţbo selskega pismonoše, na poštnem uradu v
Radovljici obstoječo sluţbo selskega pismonoše omeje.
Vir: Zarja 13. 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: Zarja 27. 8. 1912
Iz poštne sluţbe. Poštni oficianti so postali: … aspirantinja Marija Smerdu v Ilirski
Bistrici.
Vir: Slovenec, 4. 9. 1912
Op.: V letih 1913-1918 zaposlena na pošti v Radovljici.

Osebne vesti s pošte. … premeščene so tudi naslednje oficiantke, in sicer:
Vekoslava Zemme iz Radoljice v Trţič.
Vir: Slovenec, 23. 12. 1912
☺☺ Leto 1913 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1913
Vir: DAR

Postalmanach 1913
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Paulošič Franc (1. razred, 3. stopnja)
Vir: Postalmanach 1913
Iz poštne sluţbe. Prestavljene so poštne oficijantinje: … Marija Cvar iz Radovljice v
Sp. Šiško, Marija Smerdu iz Ilirske Bistrice v Radovljico.
Vir: Slovenski narod, 26. 2. 1913
† Fran Pavlošič. V Radovljici je danes ob 8. dopoldne umrl gosp. Fran PavIošič,
nadpoštar v Radovljici. Pogreb bo v nedeljo ob 6. popoldne. Blag mu spomin!
Vir: Slovenski narod, 31. 5. 1913

Slovenski narod, 5. 6. 1913
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
sluţbo 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 vdeleţilo nekako polnoštevilno meščanstvo in
uradništvo. Zadnjo Čast mu je izkazala tudi poţarna bramba z zastavo, koje podporni
član je bil pokojnik veliko let. V svoji sluţbi kot nadpoštar je ţivel pokojni gospod v
Radovljici več kakor 40 let. Bil je ves čas vzor nad vse vestnega in neutrudljivega
uradnika. Z velikimi telesnimi ţrtvami je opravljal svojo nočno in dnevno poštno
sluţbo. 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, 6. 6. 1913
Ali na pošti v Radovljici ne vedo, kje je Ljubljana? Na radovljiški pošti je nekaj
mesecev neki mlad gospod, kateremu je greben ţe tako zrastel, da na poseben
način kaţe svojo naklonjenost tistim, ki so se priglasili za katoliški shod v Ljubljani.
Nekdo je hotel poslati na S. D. Z. v Ljubljano denar za kosilo in za večerjo, a poštar je
nakaznico vrnil s pripombo: »Ni dosti natančen naslov«, dasiravno je bilo popolnoma
razločno napisano: SI. podruţnica S. D. Z. (za Ljubljano in okolico), Ljubljana (Ljudski
Dom). Dotična oseba se je mirno vrnila in drugi član je šel nekdo drug z isto
nakaznico in istim naslovom na pošto, a zopet nič, zopet ni bil dosti natančen naslov.
Da bi poštar pogledal, kje je Ljubljana, in da bi med uradnimi urami, namesto da bi
delal to, kar bi moral, je pa prav mogočno za mizo sedel in »Dan« bral. Mogoče ga je
dan tako zmotil, da ni vedel, kje je Ljubljana. — Opomba uredništva: Ako ne bo takoj
reda, javite vse to s podatki poslancu vašega okraja!
Vir: Slovenec, 9. 8. 1913
S pošte. … poštar Ivan Zamperlo je premeščen iz Tolmina v Radovljico, …
premeščene so poštne oficiantke: … Katinka Ţarh iz Radovljice v Ljubljano.
Vir: Slovenec, 25. 10. 1913
Iz tolminskega okraja. Iz Tolmina. — Na pritisk od strani vojaške oblasti mora naš
poštar v Radovljico. Nočemo zadeve spravljati v javnost, samo konštatovati moramo
njegov samozavesten nastop napram vsakemu, kar ga zadostno označi kot moţa na
svojem mestu. Gospod poštar je naš. zato mu ţelimo Vse dobro tam gori v
Radovljici. V Tolmin je imenovan neki »Volksratov« proteţiranec. Mi mu nočemo prav
nič slabega, samo opomnimo ga, da pride v popolnoma slovenski kraj, da se bo znal
tudi po tem ravnati. Pamet! — sicer bomo govorili drugače. Menda se razumemo? /
Tominc.

Vir: Soča. 6. 9. 1913
☺☺ Leto 1914 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1914
Vir: arhiv Zvone Razinger

Postalmanach 1914
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Zamperlo Janez (1. razred, 3. stopnja – 2. plačilni razred). Rojen 30. 6.
1885 v Trstu. 1. 1. 1906 sluţba pri pošti, 1. 7. 1913 zadnje napredovanje.
Vir: Postalmanach 1914
☺☺ Leto 1915 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (a), 1915
Vir: DAR

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1915
Vir: DAR

Postalmanach 1915
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Zamperlo Janez (1. razred, 3. stopnja – 2. plačilni razred). Rojen 30. 6.
1885 v Trstu 31. 4. 1904 poštni mojster, 1. 7. 1913 zadnje napredovanje.
Vir: Postalmanach 1915
Iz poštne sluţbe. Reaktivirana je poštni oficijantinja Frančiška Majdičeva v Radovljici.
Vir: Slovenski narod, 26. 1. 1915
† Ivan Zamperle. Na bojišču je padel Ivan Zamperle, bivši poštar v Radovljici.
Domoljub, 6. 5. 1915
Padel na bojišču. Kakor se uradno poroča, je padel na bojnem polju Ivan Zamperlo,
bivši poštar v Radovljici.
Vir: Glas naroda (New York), 27. 5. 1915
Gospod J. Laus, c. kr. gozdni asistent z Bleda, je poročil gospico Jelo Pavlošičevo,
hčerko c. kr. nadpoštarja v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 13. 5. 1915
S pošte. … za poštno oficijantko v Radovljici je imenovana Jadviga Kerţan.
Vir: Slovenski narod, 4. 9. 1915
Menjava uradnice. Iz poštne sluţbe. Za poštno oficijantko v Radovljici je imenovana
Jadviga Kerţan. … Poštna oficijantka Francka Majdič je bila premeščena iz
Radovljice v Kranj.
Vir: Sava, 11. 9. 1915

Premeščen je višji poštar pri Sv. Luciji na Goriškem gosn. Lucijan Kovačič v
Radovljico na Kranjskem.
Vir: Slovenski narod, 17. 11. 1915

Poštni ţig vojaške cenzure Radmannsdorf, 1915
Vir: ebay.com

Ambulančni ţig Trbiţ-Ljubljana, 1915
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1916 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1916
Vir: delcampe.net

Postalmanach 1916

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Kovačič Lucijan, nadpoštar (1. razred, 2. stopnja – 1. plačilni razred).
Rojen 2. 9. 1881 v Most na Soči, od 1. 1. 1896 poštni mojster, 1. 12. 1913 zadnje
napredovanje.
Vir: Postalmanach 1916

Poštni ţig vojaške cenzure Radmannsdorf, 1916
Vir: ebay.com

Darila za »Ciril - Metodovo druţbo«: … Lucijan Kovačič, c. kr. nadpoštar v Radovljici,
10 K , v spomin njegovega blagega prijatelja, pokojnega ţupnika Josipa Fabijana.
Vir: Slovenski narod, 19. 2. 1916
☺☺ Leto 1917 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1917
Vir: arhiv Rok Sodja

Postalmanach 1917
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst):
Radovljica: Kovačič Lucijan, nadpoštar (1. razred, 2. stopnja – 2. plačilni razred).
Rojen 2. 9. 1881 v Most na Soči, od 1. 1. 1896 poštni mojster, 1. 12. 1916 zadnje
napredovanje.

Vir: Postalmanach 1917
Darila. - Za Ciril - Metodovo druţbo: L. Kovačič, nadpoštar v Radovljici (za dr. c. kr.
poštar, in post. odprav.) 10 K, mesto venca na krsto umrle koleginje c. kr. poštarice
Dore Klobovs v Gorenji vasi.
Vir: Slovenski narod, 3. 9. 1917
Darila - Za zavod za v vojni oslepele vojake: L. Kovačić, nadpoštar v Radovljici. 10
kron (pod gornjim posvetilom).
Vir: Slovenski narod, 3. 9. 1917
☺☺ Leto 1918 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica (b), 1918
Vir: pac-auction
Ustanova za poštne usluţbence. Iz dohodkov razpuščene bolniške blagajne
poštnih usluţbencev se razpisuje ustanova pribliţno 200 kron. Pravico do te
ustanove imajo potrebni onemogli pismonoše, poštni seli, sluge in postiljoni, ki so v
sluţbi vsaj 15 let pri kakem poštnem uradu. Nekolkovane prošnje, potrjene od
ţupanstva in poštnega urada, je vlagati do 15. januarja t. l. na predsedstvo društva c.
kr. poštarjev za Kranjsko in Primorsko v Radovljici.
Vir: Slovenec, 4. 1. 1918

Poštna nalepka Radovljica, 1918
Vir: pac-auction

3. november 1918 – Konec prve svetovne vojne!


Poštni urad Radovljica (1918-1936)


Telefon je bil zgrajen po prvi svetovni vojni leta 1918.
Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem (avtor Miran Čehovin; PE Kranj).
☺☺ Leto 1919 ☺☺
To so bili teţki časi. Prvi verigarji so prišli 'na svetlo' 3. januarja 1919 z napisom
Drţava SHS (kamnotisk – Blasnikova tiskarna). Te drţave takrat ţe en mesec ni bilo
več. Vendar ni nikogar preveč motilo. Srbi so brali Drţava Srbov, Hrvatov in
Slovencev, mi pa obratno.
Napis na verigarjih, ki jih je tiskala Jugoslovanska tiskarna v tehniki knjigotiska od
marca 1919 so prve imele korekten zapis Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. A
to so višje vrednote od 50 vinarjev do 20 kron. Niţje vrednote so pa tudi ponatisnili
spomladi 1920 z napisom Drţava SHS (kamnotisk, Blaznikova tiskarna).
Prve znamke za celo kraljevino (prečanski del in Srbijo s Črno Goro) so prišle šele v
začetku leta 1921. Tiskane so bile v New Yorku. Verigarji, posebno s pretiskom na
porto vrednosti (od 5 do 50 para), ki je na znamki pa so se uporabljali še v leto 1923.
Napisal Bojan Kranjc

Poštni ţig Radmannsdorf-Radovljica, 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Op.: 12. 2. 1919

Poštni ţig Radovljica (a), 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Poštni ţig Radovljica (a), 1919
Vir: delcampe.net

Poštni ţig Radovljica (c), 1919
Vir: arhiv Bojan Kranjc / DAR (podaril Veni Ferant)

Poštar Franc Reichman
Poštar Franc Reichman. Po neuspelem plebiscitu (l. 1920)
Gorenjsko prišel zavedni Slovenec Franc Reichman. Najprej je
Radovljici, leta 1924 in 1925 je bil poslan zaradi potreb v Velenje.
leta 1927 premestili na Bled. Ţe leta 1922 mu je ţena Neţa –
umrla. Leta 1923 se je drugič poročil z Radovljičanko Šlibar Malko
bila pri dr. Wovsu kar 14 let za kuharico.
Vir: napisal Franci Valant, p. d. Benč

je iz Koroške na
delal kot poštar v
Po povratku so ga
moja stara mama
– Burcelnovo, ki je

Radovljica. Na naši pošti posluje še vedno odpravnica Marija Smerdu, velika
prijateljica bivšega okr. glavarja Matthiasa, ki je posedal cele večere pri njej v uradu.
Splošno znano je, da je mišljenje imenovane in njenih staršev vse nekaj druzega
nego slovensko. Radovljica je postala z ozirom na dogodke na meji jako vaţna
postojanka. Ne zamerimo, da g. poštar v svoji dobroti še ni ničesar ukrenil,
zahtevamo pa, da se pošljejo take gospodične takoj v kraje, kjer ne morejo škodovati.
Vir: Jugoslavija, 9. 1. 1919
☺☺ Leto 1920 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (a), 1920
Vir: ebay.com

Poštni ţig Radovljica (a), 1920
Vir: delcampe.net

Poštni ţig Radovljica (c), 1920
Vir: philadria.com
Razširjenje selske sluţbe. Z dnem 1. avgusta se razširi pri kr. poštnem uradu
Radovljica dostavljanje poštnih pošiljatev po selškem pismonoši na sledeče vasi:
Globoko, Vošče, Brda in Selce. Dostavljanje se bo vršilo vsak dan, razen nedelje.
Vir: Slovenski narod, 22. 7. 1920

Ambulančni ţig Trbiţ-Ljubljana, 1920
Vir: arhiv Bojan Kranjc

☺☺ Leto 1921 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1921
Vir: arhiv Bojan Kranjc

V Kraljevini SHS se pojavi cirilica od novembra 1920 pa nekje do leta 1922. V letu
1920 le nekaj pošt. Zatem veliko pošt takoj po 1. 1. 1921, v drugem valu pa jeseni
1921. Pri Radovljici sta zanimivo izklesanec iz avstro-ogrske in 'jugoslovanski ţig' z
cirilico na isti dan. Mogoče je bi prvi odtisnjen dopoldne, drugi pa popoldne. To bi bilo
najlepša razlaga. Mogoče pa kar nekaj časa niso star ţig vrnili na direkcijo. Navodilo
je bilo, da takoj ko dobijo nov ţig, starega vrnejo.
Napisal Bojan Kranjc
Osebne vesti s pošte. Začasno je vpokojena poštna oficljantinja Jakobina Ţebre pri
poštnem uradu Radovljica.
Vir: Jugoslavija, 28. 9. 1921
Premestitve pri pošti. Premeščeni so: … adjunktka Regina Stupar iz Ţirov v
Radovljico, oficijantke Marija Schrey iz Radovljice v Ljubljano, Vilma Kovač iz
Maribora v Radovljico.
Vir: Novi čas, 22. 10. 1921
S pošte. Premestitve: … adjunktinja Regina Stupar iz Ţirov v Radovljico; oficijantke:
Marija Schrey iz Radovljice v Ljubljano.
Vir: Slovenski narod, 27. 10. 1921
☺☺ Leto 1922 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (a), 1922
Vir: picclick.de

Poštni ţig Radovljica (b), 1922
Vir: arhiv Zvone Razinger
Pošta v Radovljici je razpisana. Kakor so nam poroča, jo razpisana sluţba
poštnega voditelja v Radovljici.
Vir: Slovenski narod, 26. 7. 1922
Naročnikom v starem kraju. Ţe dalj časa smo dobivali iz starega kraja od raznih
naročnikov in sotrudnikov pritoţbe, da ne dobivajo lista ''Edinosti' redno. Da, po cele
mesece ga niso dobivali, nekateri pa sploh nikdar. Mi smo se posebno po trudili, da
bi vse naredili tako, da bi se listi ne izgubljali na pošti. Prosili smo našo pošto za to.
Vendar kdor pozna krasno uredbo amerikanskih pošt, ta ve, da je vse poslovanje
naše pošte idealno lepo urejeno, da mora biti kak poseben vzrok, da se kaj na pošti
izgubi.
… Ker smo med tem časom dobili še več pritoţb od raznih krajev, tako zadnje čase
tudi iz Radovljiške pošte na Gorenjskem, kjer lista ţe cele mesece niso sprejeli, smo
vse te pritoţbe oddali naši vladi.
Vir: Edinost (Chicago), 22. 8. 1922
Osebne vesti s pošte. Premeščeni so: … upravnik IV. r. Lucijan Kovačič od pošte
Radovljica kot poštar II. r. k pošti Ljubljana 1.

Vir: Jugoslavija, 25. 8. 1922
S pošte. Premeščeni so: … Vilma Kovačič iz Radovljice v Konjice.
Vir: Slovenski narod, 14. 10. 1922
Poštne vesti. Imenovan je za poštarja IV. r. poštni odpravnik Ivo Svetina v
Radovljici.
Vir: Slovenski narod, 13. 12. 1922
☺☺ Leto 1923 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1923
Vir: philasearch.com / arhiv Dominik Podnar
S pošte. Umrl je Ivo Svetina v Radovljici.
Vir: Slovenski narod, 18. 3. 1923
Osebne vesti s pošte. … Umrl je poštar IV. klase Ivo Svetina pri pošti Radovljica.
Vir: Slovenec, 29. 3. 1923
Razpisani poštni uradi. Razpisuje se sluţba starešine pošte v Radovljici, … Rok za
natečaj je 14 dni.
Vir: Slovenski narod, 13. 3. 1923
Iz poštne sluţbe. Imenovani so: za upravnika in starešino pošte pristav Regina
Stupar v Radovljici.
Vir: Slovenski narod, 22. 7. 1923
☺☺ Leto 1924 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1924
Vir: ebay.com / arhiv Bojan Kranjc
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: poštarica Kristina Kos iz Radovljice na
Jesenice na Gor.
Vir: Slovenski narod, 29. 1. 1924
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so poštarji oz. poštarice: Iv. Novak z Jesenic
na Gorenjskem v Radovljico
Vir: Slovenski narod, 23. 2. 1924
Osebne vesti s pošte. Premeščeni so naslednji poštni činovniki in činovnice: …
Ivanka Magdič iz Maribora v Radovljico.
Vir: Slovenski narod, 13. 11. 1924

Poštna nalepka Radovljica, 1924
Vir: DAR

Poštna nalepka Radovljica, 1924
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1925 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1925
Vir: ebay.com

Zaposleni na Pošti Radovljica:
Pavšek Anton, II. kategorija, IV. skupina (poštni uradnik, upravnik), roj. 3. 6. 1893
(Kolovrat), delovna doba: 11 let, 2 meseca.
Novak Ivan, II. kategorija, IV. skupina (poštni uradnik), roj. 19. 4. 1888 (Trst); delovna
doba: 5 let, 11 mesecev, 18 dni.
Orel Franc (zvaničnik, pismonoša), roj. 8. 8. 1871 (Radovljica); delovna doba: 15 let.
Kitzler Marta, III. kategorija, IV. skupina (poštna uradnica, pripravnica), roj. 23. 10.
1905 (Ljubljana); delovna doba: 4 mesece.
Otovic Marko, III. skupina (zvaničnik, pripravnik), roj. 23. 4. 1892 (Podroţica); del.
Doba: 5 let, 9 mesecev.
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte in telegrafa, 1. 8. 1925
Osebne vesti s pošte. Premeščene so poštne pripravnice: … Ivica Grims z Jesenic
na Gor. v Radovljico.
Vir: Slovenski narod, 21. 1. 1925
Osebne vesti s pošte. … Iz poštne sluţbe je odslovljena Ivanka Grimsova v
Radovljici.
Vir: Narodni dnevnik, 20. 3. 1925
Osebne vesti s pošte. Premeščene so uradnice: … Mara Kocijančič iz Kriţ v
Radovljico.
Vir: Jutro, 7. 4. 1925
Osebne vesti s pošte. Premeščene so uradnice: … Mara Kocijančič iz Radovljice v
Ljubljano.
Vir: Slovenski narod, 26. 5. 1925

Osebne vesti s pošte. Premeščeni so: iz Radovljice v Dol. Logatec poštna uradnica
Regina Stupar … in iz Rogatca v Radovljico Anton Pavšek.
Vir: Slovenski narod, 19. 6. 1925
Osebne vesti s pošte. … Postavljeni so za pripravnike, oziroma pripravnice v 4.
skupini III. kategorije: … Marija Kitzler v Radovljici.
Vir: Jutro, 14. 7. 1925
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Ivan Novak iz Radovljice v Kranjsko
goro.
Vir: Slovenec, 8. 10. 1925
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Ivan Novak iz Kranjske gore v
Radovljico.
Vir: Slovenski narod, 20. 10. 1925

Poštni urad v Radovljici, 1925-36 / Poštna tabla, 1918-41
Vir: DAR / Vir: Muzej pošte v Trstu
☺☺ Leto 1926 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1926
Vir: delcampe.net

Poštna nalepka Radovljica, 1926
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1927 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (b, c), 1927
Vir: arhiv Bojan Kranjc (1, 2)
Osebne vesti s pošte. … Florjan Boţič v Trţiču – napredoval v pomoţnega kand. 1.
skupine.
Vir: Jutro, 7. 4. 1927
Op.: Boţič Florjan je bil leta 1929 zaposlen na pošti Radovljica!

Osebne novice s pošte. Imenovani so: … za pb. ur. 11-3: … Anton Pavšek v
Radovljici.
Vir: Slovenec, 6. 5. 1927
☺☺ Leto 1928 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1928
Vir: ebay.com
Pošta Radovljica; drţavna pošta; razred IV., T (telegraf), t (telefon), Pavšek Anton
(predstojnik pošte).
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte … 1928; posredoval Veni Ferant
Napredovanja v poštni sluţbi. Beograd, 14. februarja, p. V poštnem ministrstvu je
bil podpisan ukaz, s katerim so pomaknjeni iz 4. v 3. skupino II. kategorije uradniki:
… na pošti Radovljica: Lucija Cuderman.
Vir: Jutro, 15. 2. 1928
Napredovanje poštnih uradnikov. Belgrad, 14. febr. (Tel. »Slov.«) Poštni minister
je izdal sledeča napredovanja uradnikov iz 4. v 3. skupino II. kategorije: … Marija
Cuderman v Radovljici.
Vir: Slovenec, 15. 2. 1928
Op: Gre za Lucijo Cuderman!

Zaposleni na Pošti Radovljica:
Pavšek Anton, II. kategorija, 3. skupina (poštni uradnik, upravnik), roj. 3. 6. 1893
(Kolovrat), delovna doba: 14 let, 4 meseci.
Orel Franc, III. kategorija, 1. skupina (zvaničnik, pomoţni kondukter), roj. 8. 8. 1871;
delovna doba: 33 let, 11 mesecev. Delovna doba: 18 let, 2 meseca.
Reichman Franc, III. kategorija, 1. skupina (zvaničnik, pomoţni kondukter), roj. 31.
12. 1881; delovna doba: 17 let, 11 mesecev.
Otovic Marko, III. kategorija, 2. skupina (zvaničnik, pisar), roj. 23. 4. 1892. Delovna
doba: 8 let, 11 mesecev.
Vir: Staleţ osebja direkcije pošte in telegrafa, 1. 9. 1928

Osebne vesti s pošte. Dnevničar E. Plevel na ravnateljstvu je nastavljen za
sluţitelja.
Vir: Slovenski narod, 3. 11. 1928
Op.: Edvard Plevel je kasneje stanoval na naslovu: Radovljica, Cesta svobode 2.

Poštna nalepka Radovljica, 1928
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1929 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1929
Vir: delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc

Poštni ţig Radovljica, 1929
Vir: DAR
Osebne vesti s pošte. Postavljeni so za zvaničnike v 3. skupini naslednji
dnevničarji: … Anica Kolman v Radovliici.
Vir: Jutro, 4. 6. 1929

Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Fl. Boţič iz Trţiča v Radovljico.
Vir: Jutro, 3. 9. 1929
Odlok ministra za gradbe z dne 14. novembra 1929.: Premeščeni (premeščene)
so: k poštnemu in telegrafskemu uradu v Radovljici Kappus Franja, poštna in
telegrafska uradnica v 3. skupini II. kategorije pri poštnem in telegrafskem uradu v
Trţiču (na prošnjo).
Vir: Uradni list kraljevske banske uprave DB, 9. 12. 1929
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: pb. ur. II-3 Francka Kappus iz Trţiča v
Radovljico, Lucija Cuderman iz Radovljice na Ljubljano 1. … Poroke: … pb. ur. II-3
Lucija Cuderman v Radovljici s postajnim načelnikom Antonom Hlebcem.
Vir: Jutro, 18. 12. 1929
☺☺ Leto 1930 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (a, b), 1930
Vir: ebay.com / arhiv Bojan Kranjc

Poštni ţig Radovljica (c, d), 1930
Vir: DAR (1, 2)

Napredovanja poštnih uradnikov. Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30.
maja 1930.: Postavljeni so: … za poštno-telegrafske uradnike v 2. skupini II.
kategorije: … Pavšek Anton pri poštnem in telegrafskem uradu v Radovljici.
Vir: Sluţbeni list Dravske banovine, 7. 7. 1930
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so … Vida Kušar z Ljubljane 1 v Radovljico.
Vir: Jutro, 5. 3. 1930
Napredovanja poštnih uradnikov. Belgrad. 3. jun. m. Z ukazom ministra za javna
dela so napredovali: … za Pt. uradnike II. 2.: … Anton Pavšek.
Vir: Slovenec, 4. 6. 1930
Otvoritev poštnega urada v Ljubljani. … Uradnica Vida Kušar, ki je zadnji čas
sluţbovala v Radovljici, je prideljena temu uradu v izvrševanje manipulacijskih
poslov.
Vir: Slovenski narod, 2. 8. 1930
»Dobrota«, obsmrtno podporno društvo poštnih nameščencev v Ljubljani. Iz
društvenega poročila posnemamo , da so letos umrli naslednji člani: … Francka Šega
v Radovljici 64 let.
Vir: Slovenski narod, 16. 8. 1930
Osebne vesti s pošte. … Upokojeni so zvaničniki 1. skupine: … Franc Orel v
Radovljici.
Vir: Jutro, 17. 9. 1930
Imenovanja in napredovanja. Po odredbi ministra za javna dela so bili premeščeni:
na pošto Ljubljana V. Kušar Vida, poštno-telegrafaka uradnica II-3 s pošte v
Radovljici po svoji lastni prošnji. Na pošto v Radovljici Praznik Marija, poštnotelegrafska uradnica II-4 iz Slovenske Bistrice.
Vir: Jugoslovan, 18. 9. 1930
☺☺ Leto 1931 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1931
Vir: Gorenjski muzej Kranj
Pomanjkanje usluţbencev na radovljiški pošti. Kljub temu, da je promet na
radovljiški pošti osobito v poletnih mesecih izredno močan, visi ogromno delo na
maloštevilnem osebju, ki vzdrţuje obseţni aparat s hvalevredno poţrtvovalnostjo. Z
raznašanjem pisemskih pošiljk sta zaposlena le dva usluţbenca, ki si delita izredno
velike okolice. Razumljivo je, da je pošti nemogoče dostavljati pošiljke dnevno vsem
vasem, ker je posla preveč. In tako se dogaja, da niti občinski uradi, šolska
upraviteljstva, ţupni uradi itd. ne prejemajo pošiljk, kakor bi bilo ţeleti. V dobro
razbremenitvi nastavljencev in hitrejši dostavi pošiljk bi bilo, da se število uradništva
in osebja poviša do zadovoljive mere - in to čim preje.
Vir: Jugoslovan, 23. 8. 1931
☺☺ Leto 1932 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1932
Vir: DAR
Osebne vesti s pošte. Premeščeni so: … Frančiška Cingel iz Ormoţa v Radovljico.
Vir: Slovenski narod, 20. 6. 1932
Osebne vesti s pošte. Premeščeni so: … uradnica Marija Praznik iz Radovljice v
Novo mesto.
Vir: Slovenski narod, 4. 7. 1932

☺☺ Leto 1933 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (d), 1933
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1934 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1934
Vir: DAR / delcampe.net
☺☺ Leto 1935 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1935

Vir: DAR / delcampe.net
Napredovanje v poštni sluţbi. Za poštnega upravnika v Radovljici je bil imenovan
Anton Pavšek.
Vir: Slovenski narod, 9. 2. 1934
Po lastni prošnji je bila premeščena poštno brzojavna kontrolorka 7. skupine Marija
Štrukelj s pošte Ljubljana I. na poštni urad v Radovljico.
Vir: Slovenec, 24. 10. 1934


Poštni urad v Radovljici (1936-1941)
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 - veţi, ki se je sklapljala z novo ATC s 60
telefonskimi priključki. Na pošti so med ostalimi delali Anton Pavšič, preseljen v
Srbijo, France Prešern, padel v NOB, Ivan Kapus, Janez Vozelj, Angelca Švegelj,
Ješe Neţa, Lovrenc Bertoncelj, Marko Otovic, Edvard Plevelj in drugi.
Vir: Poštne zgradbe na Gorenjskem (avtor Miran Čehovin; PE Kranj).
☺☺ Leto 1936 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1936
Vir: DAR
☺☺ Leto 1937 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1937
Vir: arhiv Rok Sodja / DAR
Pošta. Belgrad, 11. febr. AA . Z odlokom ministra za ptt, so premeščeni: … na pošto
Radovljica Marija Drobnič, dosedaj v Radečah pri Zid. mostu.
Vir: Slovenec, 12. 2. 1937
Osebne vesti. Belgrad, 20. februarja. Premeščeni so: … na pošto Kamnik Marija
Hribar, kontrolorka pošte Radovljica.
Vir: Slovenec, 21. 2. 1937
Osebne vesti. Belgrad, 22. februarja. Prestavljeni so poštni uradniki: … v Radovljico
Marija Drobnik iz Zidanega mosta.
Vir: Slovenec, 23. 2. 1937

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

Pošta v Grajskem dvoru pozimi, pred 1940
Vir: DAR

Poštna nalepka Radovljica, 1937
Vir: picclick.de
☺☺ Leto 1938 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1938
Vir: DAR

Poštni ţig Radovljica, 1938
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Odlikovanja. Z ukazom kraljevskih namestnikov z dne 10. septembra 1938., št.
64.113, so bili odlikovani na predlog ministra za pošto, telegraf in telefon: z redom
Jugoslovanske krone V. stopnje Jakše Josip, inšpektor V. poloţajne skupine
poštnega ravnateljstva v Ljubljani; z redom sv. Save V. stopnje: … Boţič Florijan, p. t.
t. zvaničnik I. poloţajne skupine pošte, telegrafa in telefona Radovljica.
Vir: Sluţbeni list Dravske banovine, 19. 11. 1938
☺☺ Leto 1939 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1939
Vir: delcampe.net

Poštna nalepka Radovljica, 1939
Vir: delcampe.net

☺☺ Leto 1940 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1940
Vir: DAR
Napredovanja pri pošti. … Za inšpektorje pete skupine so napredovali: … Anton
Pavšek pri pošti Radovljica, Franc Brumec pri pošti Radovljica.
Vir: Slovenec, 5. 5. 1940
Z odločbo ministra za pošto, brzojav in telefon z dne 20. decembra 1939., št. 93.277,
so bili postavljeni za prometnike VlIl. poloţajne skupine: … Radovljica Drobnič Marija.
Vir: Sluţbeni list Dravske banovine, 8. 5. 1940
Z ukazom kraljevskih namestnikov z dne 25. aprila 1940. so bili postavljeni: … za
inšpektorje V. poloţajne skupine: … pri pošti, brzojavu in telefonu Radovljica Pavšek
Anton.
Vir: Sluţbeni list Dravske banovine, 18. 9. 1940
☺☺ Leto 1941 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1941
Vir: arhiv Bojan Kranjc



Poštni urad Radovljica (okupacija)
Nemčija si je pri delitvi Slovenije prisvojila tri četrtine gospodarsko najbolj razvitega
ozemlja. Na prevzem poštnih uradov v okupiranih pokrajinah je bila nemška poštna
uprava temeljito pripravljena. Ţe vnaprej je bilo določeno tako vse osebje kot
potreben material in inventar za poslovanje pošt. Poštne urade na Štajerskem so
prevzemali usluţbenci z območja poštne direkcije Gradec, na Koroškem in
Gorenjskem pa z območja poštne direkcije Celovec. Takoj so začeli organizirano
uvajati nov, nemški poštni sistem. Za upravnike so postavili izključno zanesljive svoje
ljudi, ki so jim zaupali tudi delo v telefonskih centralah in pri telegrafu. V dostavni
sluţbi in pri manj pomembnih manipulativnih opravilih pa so lahko delali Slovenci.
Vir: Pošta, telegraf in telefon med drugo svetovno vojno (Ljudmila BezlajKrevel; v Pošta na slovenskih tleh – PS).
Nemška zasedba; A. Gorenjska in Štajerska (6. 4. 1941 do 9. 5. 1945). Nemci so
kratek čas uporabljali stare jugoslovanske ţige, iz katerih so bila izklesana vsa
imena. Poleg teh „nemih― ţigov so dali provizorične gumijeve ţige podolgovate oblike
z nemškim imenom pošte (razni načini pisave). Kmalu nato so uvedli jeklene ţige po
nemškem vzorcu, samo z nemškimi imeni naših krajev iz dobe stare Avstrije.
Večinoma z dodatkom „Kärnten―, „Steiermark" (ali skrajšano „Steierm"), „Krain―, „bei
Laibach" in podobno. Kakor pa izhaja iz popisa pošt, so zatem preimenovali nekatere
kraje z drugim nemškim imenom in to zvečine kraje, bi so se imenovali po svetnikih.
Primer: Škofja Loka (Bischoflak, Lak-Zaier), Sz. Miklavţ pri Ormoţu (St. Nikolai,
pozneje Kaisersberg). Dalje pa so celo preimenovali nekaj krajev, hi so tudi v stari
Avstriji obdrţali slovenski naziv. Primer Gomilsko (Lebern), Mojstrana (Meistern).
Zanimivo je, da so Nemci pri nekaterih gorenjskih krajih dodali pokrajinsko ime
„Kärnten― (Koroško), dasi ti kraji niso pripadali Koroškemu. Primer: Mojstrana
(Meistern - Kärnten), Bled (Veldes-Kärnten) itd. To so storili iz „vljudnosti" do
Italijanov, ker bi zgodovinsko pravilno ime „Oberkrain― vsebovalo zahtevo po
Dolenjski (Unterkrain), ki so jo Nemci po dogovoru namenili Italijanom.
Vir: Nova Filatelija, marec 1950 (avtor Pavle Anderlič)
Med okupacijo se je na poštni ţig vrnilo nemško ime Radmannsdorf (1941). Najprej
je poštni ţig Radmannsdorf-Kärnten (1942 in 1943), nato Radmannsdorf-Save
(1943), zopet samo Radmannsdorf (1944) in na koncu Radmannsdorf-Oberkrain
(1944 in 1945.)

.

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

Poštni ţig Radmannsdorf (b), 1941
Vir: arhiv Zvone Razinger
Veldes. Preuredbe pri pošti. Od 1. avgusta dalje se bo vršil ves poštni promet v
zasedenih delih Kranjske, Koroške in Spodnje Štajerske po predpisih in pristojbinah,
ki veljajo za Reich.
Vir: Karawanken Bote, 2. 8. 1941
Avtomobili pošte so rdeči.
Vir: Karawanken Bote, 15. 10. 1941
☺☺ Leto 1942 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1942
Vir: ebay.com

Poštni ţig Radmannsdorf (Kärnten), 1942
Vir: DAR

Poštna nalepka Radmannsdorf
Vir: ebay.com
Radmannsdorf. (Mlad umetnik na boţičnem dopustu pri stariših.) Pred več leti je
zapustil mlad pevec svoje domovinsko mesto, da bi v »tujini«, kakor se je takrat
reklo, končal svoj študij in dobil pravo uporabo za svoje talente. Bil je to sin poštnega
nameščenca v pokoju, Anton Orel, ki je angaţiran kot basist na narodnem gledališču
v Weimaru. Mlad umetnik je izkoristil letošnje boţične praznike, da je v domovini
obiskal svoje stariše.
Vir: Karawanken Bote, 21. 1. 1942
☺☺ Leto 1943 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf (Kärnten), 1943
Vir: ebay.com / DAR

Poštna nalepka Radmannsdorf (Kärnten), 1943
Vir: picclick.de (15. feb.) / arhiv Rok Gašperšič (16. feb.)

Poštna nalepka Radmannsdorf, 1943
Vir: picclick.de (10. mar.)

Poštni ţig Radmanndorf (Oberkrain), 1943
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1944 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf, 1944
Vir: DAR / arhiv Bojan Kranjc

Poštni ţig (12b) Radmannsdorf 1944
Vir: delcampe.net

Poštni ţig Radmannsdorf (Kärnten), 1944
Vir: DAR / felzmann.de

Poštni ţig Radmanndorf (Oberkrain), 1944
Vir: ebay.com

Poštne nalepke Radmannsdorf, 1944
Vir: ebay.com
☺☺ Leto 1945 ☺☺

Poštni ţig Radmannsdorf (Oberkrain) »e«, 1945
Vir: delcampe.net



Poštni urad v Radovljici (1945-1961)
☺☺ Leto 1945 ☺☺
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. Teţav 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 sluţbenimi kolesi. Sluţbena 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 deţurali 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 ţigosali pisemske pošiljke in
opravljali še podobna dela. Ob nedeljah dopoldne je deţurni pismonoša izdajal dve
uri naročnikom časopise.
Dolga leta po vojni smo dva ali trije dostavljači po ozkih lesenih stopnicah odhajali na
teţko dostopno ţelezniško postajo k razmeni pošte. Redni vlaki so v ambulančnih
vagonih prevaţali tudi pošto.
Kadar je zapadlo veliko snega, smo morali z dolgimi prekljami otresati sneg s
telefonskih ţic.

Vir: Upokojeni dostavljač France Potočnik (avtorica Krista Koman, PTT Novice)
Pošta v Radovljici je začela obratovati. Telefonski in brzojavni vod, ki je bil na več
mestih zelo poškodovan, pridno popravljajo. Ljudje iz vasi Koritno in Ribno delajo
nove mostove čez Savo, da omogočijo prevoz stavbnega lesa z Jelovice.
Vir: Slovenski poročevalec, 12. 6. 1945

Pismo – preusmerjeno v Radovljico, 1945
Vir: stampcircuit.com
☺☺ Leto 1946 ☺☺

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

Poštni ţig »Vojna pošta 28356«, 1946
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1947 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (2), 1947
Vir: delcampe.net

Poštni ţig Radovljica (4), 1947
Vir: DAR (1, 2)

Poštni ţig »Vojna pošta 28356«, 1947
Vir: delcampe.net

Poštna nalepka Radovljica, 1947
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1948 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (1, 4), 1948
Vir: arhiv Bojan Kranjc / DAR
☺☺ Leto 1949 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1949
Vir: DAR / arhiv Bojan Kranjc
Franc Kapus, Prešernova št. 7 - pismonoša v Radovljici, umrl 29. 10. 1949.
Vir: Zemljiška knjiga Radovljica
☺☺ Leto 1950 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1950
Vir: arhiv Rok Sodja
V Radovljici je bila ustanovljena 4. julija 1950 37. podruţnica Filatelistične zveze
Slovenije s 23 člani.
Vir: Nova filatelija št. 6, 1950
☺☺ Leto 1951 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1951
Vir: arhiv Janez W. Stopar
☺☺ Leto 1952 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (3), 1952
Vir: delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1953 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (b, c), 1953
Vir: delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1954 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (b), 1954
Vir: DAR
☺☺ Leto 1955 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (b, c), 1955
Vir: arhiv Bojan Kranjc / DAR
☺☺ Leto 1956 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (b), 1956
Vir: DAR

Edvard Plevelj, 1956
Vir: DAR (Drţavljanska izkaznica)
Na poštnem vlaku je dolga leta delal Edvard Plevelj (stanujoč Cesta svobode 2).
Sedel je v poštnem vagonu in razvrščal in ţigosal poštne pošiljke. Na ŢP jih je
seveda sprejemal in oddajal.
Vir: Alojz Pfajfar (sosed Plevela, stanujoč Cesta svobode 4)
☺☺ Leto 1957 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (b), 1957
Vir: DAR

Slovenski poročevalec, 6. 11. 1957
☺☺ Leto 1958 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (b), 1958
Vir: DAR
Umrli so. V Ljubljani: … Anton Pavšek, poštni inšpektor v pokoju.
Vir: Svobodna Slovenija (Buenos Aires), 17. 4. 1958
☺☺ Leto 1959 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (a, b), 1959
Vir: DAR / arhiv Terezija Erman

Poštni ţig Radovljica (b), 1959
Vir: delcampe.net
Op.: Poštni ţig z oznako »b« se preoblikuje v ţig z zvezdicama!

Jugoslovanska loterija. … Premijo 600.000 din v prejšnjem kolu sta dobila Janez
Mandelc, delavec iz Gorij in Edo Plevelj, poštni delavec iz Radovljice.
Vir: Ljudska pravica, 26. 3. 1959

Poštar France Potočnik, 1959
Vir: arhiv druţine Potočnik

Poštna nalepka Radovljica, 1959
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1960 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (a), 1960
Vir: DAR / arhiv Bojan Kranjc

Poštni ţig Radovljica (b), 1960
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

☺☺ Leto 1961 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1961
Vir: kamra.si / DAR

Pošta v Radovljici ţe dolga leta domuje v tamkajšnjem gostišču Grajski dvor. Toda ti
prostori so nujno potrebni turističnemu razvoju. Zato so za potrebe pošte ţe sezidali
nove prostore zraven nedavno odprte avtobusne postaje. Poštno poslopje, ki ga
vidimo na sliki, bodo letos odprli. Nad pritličnimi poslovnimi prostori bosta tudi dve
stanovanji za poštne usluţbence.
Vir: Glas, 23. 1. 1961

Nova pošta v Radovljici, 1961
Vir: arhiv PTT Radovljica

Nova pošta v Radovljici je ţe dograjena; otvoritev bo v tem mesecu
Vir: Glas, 4. 10. 1961

Z otvoritve pošte v Radovljici
Vir: Glas, 13. 11. 1961
V Radovljici so odprli novo pošto. Radovljica, 11. novembra – Današnje otvoritve
nove pošte v Radovljici so se med številnimi gosti udeleţili tudi direktor PTT skupine
LRS tovariš Joţe Gerbec, predsednik republiškega odbora sindikata prometa in
zveze tov. Humbert Gačnik, tajnik ObLO Radovljica Stane Kajdiţ in drugi.
Objekt nove pošte, ki so ga odprli v Radovljici obsega potrebne prostore za
poslovanje pošte Radovljica, prostore za avtomatsko telefonsko centralo z 400
priključki začetne zmogljivosti, prostore za visokofrekvenčne naprave in ostale
dodatne prostore za razne vzdrţevalne sluţbe na tem območju. Za novo pošto so v
Radovljici porabili skupaj z opremo 44 milijonov dinarjev. Za opremo avtomatske
telefonske centrale pa bo potrebno še 1 milijon dinarjev. Nova centrala bo veljala 75
milijonov dinarjev, krajevno omreţje pa 12 milijonov dinarjev. Skupaj je PTT podjetje
v Kranju vloţilo za vse te naprave 131 milijonov dinarjev, razen sredstev za
medkrajevno telefonsko mreţo. Zato upravičeno pričakujemo, da bo nadaljnji razvoj
PTT zvez na območju radovljiške občine še občutneje podprla komunalna skupnost
komune.
Novo pošto bo upravljala ekonomske enota, ki ima začasno sedeţ na Bledu. Ta se
bo po dokončni gradnji tega vozlišča preselila v Radovljico. Prav z novo pošto v
Radovljici postaja ta ekonomska enota tudi ekonomsko močnejša.
Novo poslopje pošte v Radovljici je zgradilo gradbeno podjetje »Gorenjc« iz
Radovljice, projektant pa je bil ing. arh. Martinc.
Ob tej priloţnosti so ob vhodu v zgradbo odkrili tudi spominsko ploščo vsem med
NOB padlim PTT usluţbencem z Gorenjske. / M. Ţivkovič.
Vir: Glas, 13. 11. 1961

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 razvaţanje poštne
tvarine in zaposlilo se je več delavcev. Omenil bom še, da takratne plače pri pošti
niso bile ravno zavidljive. Zato je morala tudi ţena s svojim honorarnim delom

prispevati k druţinskem 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).
☺☺ Leto 1962 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1962
Vir: DAR
☺☺ Leto 1963 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1963
Vir: DAR
☺☺ Leto 1964 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1964
Vir: DAR
☺☺ Leto 1965 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1965
Vir: arhiv Rok Sodja

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 bliţini kopališča, v podnoţju s smrekami in hrasti poraščene
vzpetine - nekdanje ledeniške groblje, ki jo Radovljičani imenujejo Obla gorica. Ţe
sam sprehod po tej, z drevesi poraščeni vzpetini, je lepo doţivetje. 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 Ţupnišče)
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

od 1846

Stavba na Malem trgu / Dralkina hiša (1873-1934)
Poštar / nadpoštar
Frančišek Pavlošič
Nadpoštar
Ivan Zamperle
Nadpoštar
Lucijan Kovačič
Predstojnica pošte
Regina Stupar

1873-1913
1914-1915
1916, 1917, 1918
1923-1924

(premeščena v Dol. Logatec)

Upravnik pošte
Poštna uradnica

Anton Pavšek
Ţark Katarina
Alojzija Zemme
Vekoslava Zemme

1925-1941
1912
1912
1912

(premeščena v Trţič)

Marija Cvar

do 1913

(premeščena v Sp. Šiško)

Marija Smerdu

od 1913 do 1918

(prišla iz Ilirske Bistrice / odšla v Podnart)

Ivan Zamperlo

od 1913

(premeščen iz Tolmina)

Katinka Ţarh

do 1913

(premeščena v Ljubljano)

Frančiška Majdič

do 1915

(premeščena v Kranj)

Jadviga Kerţan
Ivan Novak

od 1915
od 1919, od 1924

(l. 1924 premeščen z Jesenic)

Regina Stupar

1921-1923

(prišla iz Ţirov kot adjunktinja)

Marija Schrey

do 1921

(premeščena v Ljubljano)

Ţebre Jakobina

do 1921

(začasno upokojena)

Vilma Kovačič

do 1922

(premeščena v Konjice)

Ivanka Magdič

od 1924

(premeščena iz Maribora)

Anton Pavšek

1925-1934

(premeščen iz Rogatca)

Mara Kocjančič

1925.

(premeščena iz Kriţ / premeščena v Ljubljano)

Vida Kušar

1930.

(premeščena v Ljubljano)

Frančiška Cingel

od 1932

(premeščena iz Ormoţa)

Marija Praznik

do 1932

Poštar / Pismonoša

(premeščena v Novo mesto)
Mali Franc (1866-1908)

Franc Orel
Ivo Svetina

ok. 1900
1898-1930
do 1922

(umrl marca 1923)

Kristina Kos

do 1924

(premeščena na Jesenice)

Ivan Novak

od 1925

(premeščen iz Kranjske Gore)

Pripravnici

Marko Otovic
Marta Kitzler
Ivica Grims

1925-1934
od 1925
od 1925

(premeščena iz Jesenic)

Stavba pošte v Grajskem dvoru (1934-1945)
Zaposlen na pošti
Pavšič (preseljen v Srbijo, 1941)
Zaposlen na pošti
France Prešeren (padel v NOB)
Zaposlen na pošti
Ivan Kapus
Zaposlen na pošti
Janez Vozel
Zaposlen na pošti
Lovrenc Bertoncelj
Zaposlen na pošti
Marko Otovic
1934-1941
(izseljen v Srbijo, 1941), vrnil nazaj!

Zaposlena na pošti

Angelca Švegelj

1936-1941

(zaposleni v Grajskem dvoru – Čehovin)!

Zaposlena na pošti
Zaposlena na pošti

Neţa Ješe
Marija Drobnič (od 1937)
(premeščena iz Radeč pri Zidanem mestu)

Kontrolorka

Marija Hribar (od 1937)
(premeščena v Kamnik)

Stavba pošte v Grajskem dvoru (1945-1961)
Upravnik
Anton Pavšek (?)
Upravnica
Kristina Koman
Pismonoša
France Potočnik
Pismonoša
Martin Dijak
Pismonoša
Alojz Dejak
Na poštnem vlaku
Edvard Plevelj
Nova stavba pošte ob avtobusni postaji (od 1961)
Upravnica
Kristina Koman
Upravnica
Štefka Volc
Upravnica
Ivana Varl
Direktor PE
Janez Janhar
Pismonoša
France Potočnik
Pismonoša
Alojz Dejak
Pismonoša
Martin Dijak
Pismonoša
Joţe Korošec
Pismonoša
Tone Ţagar
Pismonoša
Avgust Novak
Pismonoša
Feliks Kranjc
Pismonoša
Joţe Šušteršič
Pismonoša
Janez Demšar

1945-1950
1950-1961
1945-1961*
1949-1961*
1950-1961*
1950

1961-1972
1972
1973-1995
1974-1982
1961-1965
1961-1970
1961-1977
1969-2002
1970-2004
1970-1990
1973-1989
1979-3004

Pismonoša
Pismonoša
Telegraf
Upravnica
Upravnica
Upravnica

Boro Josifovič
Bob Zlodnjak
Vili Luznar
Danica Sitar
Simona Trobec - Bergant
Tanja Arh

Op.: Spisek je nepopoln. Prosimo za dopolnitev podatkov!

☺☺ Leto 1966 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (b), 1966
Vir: DAR

Poštni ţig Radovljica (d), 1966
Vir: DAR

1980
1982-2014
1984-2009
1995-2004
2004-2005
2005, 2009-11, 2018

Delo, 13. 6. 1966
Anzej Novak. Ko je bil premeščen na pošto v Radovljico je sodeloval pri pevskem
zboru »Sokol« …
Vir: Delo, 13. 6. 1966
☺☺ Leto 1967 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1967
Vir: DAR
☺☺ Leto 1968 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1968
Vir: arhiv Bojan Kranjc (1, 2) / DAR (3)
☺☺ Leto 1969 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1969
Vir: DAR
Gostejša poštna mreţa. – Na Gorenjskem dobiva pošto vsak dan 92 odstotkov
prebivalcev. Na Gorenjskem so v zadnjih letih napravili precejšen korak naprej na
področju poštnega omreţja. Zgradili in obnovili so vrsto poštnih poslopij ter izboljšali
dostopnost pošte večini prebivalstva. Za prihodnje obdobje pa podjetja za PTT
promet v Kranju predvideva nove izboljšave v poštnem prometu.
V zadnjih letih so zgradili novo sodobno pošto v Radovljici, v Kranjski gori pa so se
preselili v prostore novega trgovsko-poslovnega paviljona. Nove prostore sta dobili
tudi pošti v Lescah in Podnartu, medtem ko so v Kranju, na Jesenicah in Bledu ter v
nekaterih večjih podeţelskih krajih stara poštna poslopja obnovili. Prav sedaj
preurejajo in povečujejo pošto v Škofji Loki.
Tako sedaj vse pošte na Gorenjskem delujejo v urejenih in primernih prostorih.
Izjema je le pošta v Stari Fuţini v Bohinju, ki se stiska v neki zasebni hiši. Zanjo kljub
vsemu prizadevanju še niso uspeli najti drugega poslopja, ali pa prostora za gradnjo
nove pošte.
Precejšnje spremembe so vpeljali v samo organizacijo razdeljevanja in dostave ter
zbiranja poštnih pošiljk. Za odročne hribovske kraje, kamor prej poštarji sploh niso
zahajali so v dolinah namestili posebne predalčke, v katerih puščajo pošto za
prebivalce teh vasi. Tam jo potem jemljejo vaščani, ki hodijo v dolino na delo pa tisti,
ki jih pot zanese dol, in jo razdelijo sosedom.
Skupno so namestili 46 takih garnitur predalčkov. Največ jih je v Poljanski in Selški
dolini, nekaj pa še v Podljubelju, pod Krvavcem in v Zasipu pri Bledu. Če upoštevamo
te predalčke, dobiva sedaj ţe 92 odstotkov prebivalcev Gorenjske pošto vsak dan,
ostali pa vsak drugi dan. Pošto pa so pribliţali ljudem tudi z 8 poštnimi zbiralnicami, ki
so jih uredili v nekaterih manjših krajih. V njih sprejmejo vse vrste poštnih pošiljk, ki
jih potem do najbliţje pošte prenašajo kar pismonoše.
V prihodnjih letih nameravajo odpreti 4 nove poštne zbiralnice ter kakih 15 garnitur
predalčnikov. Tako bi leta 1975 le še 4 odstotke Gorenjcev dobivalo pošto vsak drugi
dan, vse ostale pa bi zajeli v vsakodnevno dostavo.

V načrtih za sedemletno obdobje predvidevajo ureditev manjše pošte na avtobusni
postaji v Kranju. Ţe prihodnje leto naj bi jo uredili v campu Šobec pri Lescah, kjer je iz
leta v leto več turistov. Podobno sezonsko pošta pa nameravajo kasneje odpreti v
campu Zaka na Bledu. / Lado Struţnik
Delo, 7. 1. 1969

Alojz Dejak
Na radovljiški pošti je zaposlenih le šest poštarjev, ki imajo kar dosti dela. Toda
Alojzu Dejaku, zadovoljnemu šestdesetletnemu moţakarju z očali, ki raznaša pošto
po jugo-zahodnem delu mesta, pomagajo njegovi mali prijatelji iz bloka številka 1 na
Poljski poti. Tudi tokrat ga je obdajala gruča otrok, tako da smo komaj prišli do
besede. »Ljudje najrajši prejmejo denar,« je dejal. »Kar ţal mi je, da bom moral
spreči in iti v pokoj.« Bojana, Nada, Breda, Irena, Murka, Damjan in drugi otroci iz
bloka št. 1 na Poljski poti ga kličejo kar Slavko. Najbolj pogumna pa nam je povedala:
»Radi ga imamo zato, ker ima tudi on nas rad pa zmeraj pove kaj prijetnega in
veselega.« / B. Blenkuš
Vir: Glas, 10. 9. 1969

Poštar Joţe Korošec – na moto dostavi v Mošnjah, 1969
Vir: arhiv druţine Korošec
☺☺ Leto 1970 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1970
Vir: arhiv Rok Sodja Sodja

Rodna gruda, januar 1970
Op.: Oglas z omembo Pošte Radovljica.

Anton Ţagar (Tone), rojen 13. junija 1945 v Olimju. Osnovno dokončal v Podčetrtku,
nato dve leti v Kmetijski šoli v Turnišču pri Ptuju; šolanja v tej smeri ni nadaljeval,

zaposlil se je najprej v Kmetijski zadrugi, nato v Štorah. 1967 pa je začel delati v
Celju na pošti. Po treh letih se je odločil, da pride na Gorenjsko, saj so mu nudili
samsko stanovanje in delo na pošti v Kranju. Izkazalo se je, da gre za delo na pošti v
Radovljici. 7. 3. 1970 se je dogovoril z upravnico Kristino Koman. Ţe 9. 3. 1970 je
začel z raznašanjem pošte pod mestom, Brda in Vošče. Učil ga je pismonoša Matko
Šivic. Sprejeli so ga zelo lepo, tako da se je v tem rajonu zelo dobro počutil. Občasno
je pokrival tudi druge dele Radovljice, pa Lesce, Hraše, Hlebce, Studenčice. Sprva je
stanoval na pošti v Lescah, kjer je bila upravnica Rezka, kasneje je dobil stanovanje
na Bledu, tako da se je v Radovljico vozil. 1973. se je preselil v Lesce na neko
kmetijo, kjer je za stanovanje in hrano pomagal pri delu. 1978. je postal 'deţurni',
sprejemal in oddajal pošto, potem pa je imel nesrečo in se je vrnil v dostavo, da ni
bilo treba dvigovati teţkih stvari, ker je imel poškodovano roko. V dostavi je potem
delal vse do svoje upokojitve leta 2004.
Vir: Napisala Ivanka Korošec in Tone Ţagar (oktober 2020)
☺☺ Leto 1971 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1971
Vir: arhiv Janez W. Stopar
Op.: Poštni ţigi še v cirilici!

Poštni ţig Radovljica, 1971
Vir: arhiv Janez W. Stopar
Ukinitev izdajanja časnikov ob nedeljah in praznikih na poštah. … Ko smo pred
leti ukinili delovni čas ob nedeljah in praznikih pri večini naših pošt, takrat smo
zagotovili prost dan v tednu, do katerega je tudi ptt delavec upravičen, le delu ptt
delavcev. Ostale pa so še vedno pošte Bled, Jesenice, Radovljica, Škofja Loka, Trţič
in Lesce in z njimi ptt delavci teh pošt, ki so v neenakopravnem poloţaju do 42urnega tedna. …
Po podatkih s katerimi razpolagamo, izročijo naši delavci na poštah ob nedeljah in
praznikih: … pri pošti Radovljica in Lesce od 70-75 izvodov Dela. (»Delo« nima
organizirane lastne dostave). … kar pomeni, da je problem le pri poštah Bled,
Radovljica in Lesce, kjer naj bi »Delo« organiziralo lastne raznašalce. … / PTT
Podjetje Kranj
Vir: Glas, 17. 4. 1971
Uvedba poštnih številk. V letu 1971 so vse enote poštnega omreţja v Jugoslaviji
(tudi pomoţne pošte) dobile poštne številke. Začele so jih uporabljati s 1. junijem
1971, postopoma pa so dobivale tudi nove poštne ţige (mnoge še v letu 1972). Ti so
bili okrogli, enokroţni in enotnega premera 30 mm. V zgornjem delu ţiga je bilo v
Sloveniji gravirano krajevno ime v latinici, v spodnjem pa je bila namesto imena kraja
v cirilici zdaj petmestna poštna številka. Za Slovenijo je bila značilna številka 6 na
prvem mestu".
Vir: Alojz Tomc
☺☺ Leto 1972 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1972
Vir: arhiv Janez W. Stopar / arhiv Rok Sodja

Kranjski kolektivi Titu za novo leto
Vir: Glas, 5. 1. 1972
Op.: (Tretja z leve): Štefka Volc, upravnica pošte v Radovljici (predstavnica PTT).

† Bertoncelj Lovro. Ptt delavcem in upokojencem sporočamo, da je umrl Lovro
Bertoncelj, upokojeni pismonoša pošte Radovljica. - Pogreb pokojnika bo 29.
februarja ob 16. uri izpred hiše ţalosti, Mošnje 17, na vaško pokopališče. –
Dolgoletnega delavca se bomo radi spominjali. – Podjetje za PTT promet Kranj in
osnovna organizacija sindikata.
Vir: Delo, 29. 2. 1972 (osmrtnica)

☺☺ Leto 1973 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1973
Vir: delcampe.net / arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1974 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1974
Vir: arhiv Rok Sodja
Prispevek za Kozjansko. … Prispevek v višini 3,5 odstotka od enomesečnega
zasluţka pa so v teh dneh nakazali delavci PTT Radovljica.
Vir: Glas, 12. 7. 1974

Rdeči strojni poštni ţig »Skupščina občine Radovljica«, 1974
Vir: arhiv Janez W. Stopar

Strojni poštni ţig Radovljica, 1974
Vir: arhiv Janez W. Stopar
☺☺ Leto 1975 ☺☺
Sam je pisal. Osumljeni Janez Hribar si je menda »opomogel« z vpisi v hranilno
knjiţico. Kranj, 18. jul. — Janez Hribar iz Radovljice je osumljen da je spreminjal
številke v hranilni knjiţici, goljufal in ponarejal In na ta način »zasluţil« 27.000 din. Za
vse to bo odgovarjal pred kranjskim sodiščem.
Poslovna enota škofjeloške sedem obiskov Ljubljanske banke je izdala Janezu
Hribarju iz Gorice pri Radovljici knjiţico s številko 24215/85. Na to knjiţico je
osumljenec vloţil 872,65 din, potem pa mu je vsota narasla na 901,05 din. Janez je
osumljen, da je potem poskusil in pred saldo 901,05 din pripisal, tako za začetek,
številko štiri. Avtomatično si je s tem zasluţil štiri tisočake, s »privarčevano« vsoto pa
je šel v Kranj. Novembra lani je v blagajni kranjske pošte napisal listič za izplačilo 500
dinarjev. Uspelo mu je: pri okencu so mu izplačali denar. Zakaj tudi ne, saj je imel
Janez pač »privarčevanih« 4900 in še nekaj din. Sistem je stekel in osumljenec je
izpisal dvig v radovljiški pošti. Tudi tu ni bilo teţav. Lani je opravil okrog okrog sedem
obiskov na kranjski in radovljiški pošti ter v hranilnici Ljubljanske banke v Kranju.
Dvigi so bili od začetnih petsto dinarjev pa tja do 3.500 dinarjev. Zanimivo je to, da si
je osumljenec medtem pripisal še nekaj številk, uporabil je še številko devet in
dvakrat sedem. Konec januarja je, ne da bi pomislil, da se mu izteka zadnji dan
»varčevanja«, odšel v kranjsko hranilnico, izpisal dvig 3.500 dinarjev, se postavil k
okencu in čakal na »privarčevani« denar. Toda tokrat se je uštel. Tatjana G. je
namreč ugotovila njegov ţe zdavnaj negativni saldo in zadrţala knjiţico. Potem so
stvar prevzeli miličniki in kranjsko sodišče.
Kako da niso negativnega salda ugotovili ţe prej? / Mirko Kunšič
Vir: Delo, 19. 7. 1975

Povezovanje s krajevnimi skupnostmi. Po sprejetju nove ustave in z novo
samoupravno organiziranostjo se je lani konstituirala tudi TOZ D PTT Radovljica.
Vzporedno s tem so organizirali tudi osnovne organizacije zveze komunistov,
sindikata in mladine ter delavski svet in druge samoupravne organe. Nova
organiziranost pa je omogočila tudi tesnejše sodelovanje med podjetjem PTT z
občino, krajevnimi skupnostmi in druţbenopolitičnimi organizacijami, kjer so poslovne
enote pošte.

TOZD PTT Radovljica pokriva celotno radovljiško občino. Ima 12 poslovnih enot s 76
zaposlenimi. V primeri z drugimi delovnimi skupnostmi so delovni pogoji v kolektivu
pošte precej drugačni. Poštni uradi so odprti od 7. do 19. ure, na Bledu pa v sezoni
do 20. ure. Nekateri deţurni delavci delajo tudi ponoči. Vseeno pa poštni delavci
najdejo čas za sestanke. Le-ti so izven delovnega časa. V zadnjem letvi so še
posebej okrepili disciplino, odgovornost in storilnost. Vsak mesec obravnavajo
rezultate poslovanja, odnos do strank in aktivnost delegatov v delegacijah krajevnih
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in v druţbenopolitičnih
organizacijah; posebno v socialistični zvezi, kjer imajo delegate v domala vseh
krajevnih konferencah SZDL.
Glavno skrb pa posvečajo zadovoljevanju potreb občanov pri poštnih in telefonskih
storitvah. Lani so na primer začeli z večjo akcijo za izgradnjo primarnega in
sekundarnega telefonskega omreţja v občini. V radovljiškem naselju Predtrg so
priključili 115 novih naročnikov. Tako je zdaj na omreţju radovljiške poslovne enote,
ki vključuje tudi Lesce, ţe nad 700 telefonskih naročnikov. V Lescah pa zaključujejo
gradnjo sekundarnega telefonskega omreţja za 170 novih naročnikov. Celotna
investicija znaša 2,4 milijona dinarjev. Prebivalci krajevne skupnosti Lesce bodo
prispevali 820.000 dinarjev, ostalo pa bo krilo PTT podjetje. N a Bledu, kjer načrtujejo
razširitev omreţja proti Zasipu in Gorjam, je prek 600 naročnikov. Razen tega v
srednjeročnem načrtu predvidevajo na Bledu postavitev nove avtomatske telefonske
centrale. V načrtih pa imajo tudi izgradnjo omreţja v Bohinju, na Brezjah, v Kropi in
Podnartu. / J. R.
Vir: Glas, 15. 8. 1975

Strojni poštni ţig Radovljica, 1975
Vir: delcampe.net

Nalepka - poštni ţig Radovljica, 1975
Vir: DAR
Op.: To so nalepke, ki so jih frankirali na poštah pred sedanjimi črnimi. Nadomeščali so
znamko in ţig. / Vir: Bojan Kranjc

☺☺ Leto 1976 ☺☺
Na pošti Radovljica so prvi oz. drugi v Jugoslaviji, leta 1976 uredili avto-dostavo.
Napisala Danica Sitar
Pomoč Posočju – Solidarnost z veliko začetnico. … TOZD PTT iz Radovljice je
prispevala enodnevni zasluţek.
Vir: Glas, 25. 5. 1976

Glas, 25. 5. 1976
Boţidar Nikolić iz Brusa: »Bil sem ţe s prvim Vlakom bratstva in enotnosti 1962.
leta na obisku v Sloveniji. Med vojno je bil izseljen iz Slovenije in je bil pri meni Marko
Otovic, ki zdaj ţivi v Kranju. Če bo le čas med tem "kratkim obiskom, se bomo
srečali. Pred dvema letoma pa sem bil v Radovljici. Naša občina ima s to občino
prijateljske stike in je pobratena. Lani pa je bila pri meni Ela Bertoncelj iz Radovljice.
Zdaj sem namenjen k njej.«
Vir: Glas, 8. 6. 1976
Op.: Marko Otovic je bil (vsaj) od leta 1925 zaposlen na pošti Radovljica, leta 1941 izgnan v Srbijo!

Glas, 13. 8. 1976

Martin Dijak
Poštar Martin Dijak. Martin Dijak iz Radovljice: »Na pošti sem se zaposlil v začetku
leta 1949. Bohinjec sem, toda ţe v mladih letih sem se preselil v Radovljico. Pošto
sem raznašal po različnih področjih, zadnja leta pa so mi zaupali oţje področje
mesta. Veste, v leta prihajam. Sedeminpetdeset jih bom imel v jeseni. Še tri leta bom
delal, potem pa grem v pokoj. S sluţbo sem zadovoljen, le stopnice v stolpnicah me
ţe nekoliko »dajejo«. Pa popoldanske »izterjave« pri ljudeh, ki so dopoldne v sluţbi,
so mi nekako odveč.«
Vir: Glas, 31. 8. 1976
Velika akcija časopisa Glas in pismonoš Gorenjske - 504 novi naročniki. Da so
se naši pismonoši to pot za Glas zares potrudili (in se še trudijo!) priča številka v
naslovu: v slabih treh tednih, kar teče akcija, so zbrali ţe 504 nove naročnike!
Kot najboljši pismonoša še vedno vodi Joţe Smodila iz Kranja s 37 novimi naročniki,
drugi je Avgust Novak iz Radovljice s 25, tretji pa Franci Klančnik iz Preddvora s 23
novimi naročniki. Četrto mesto si delita Franc Štagar iz Gozd-Martuljka in Joţe
Traven iz Kranja Z 19 novimi naročniki, peto pa Franc Pivk iz Škofje Loke in Voin
Zujič z Bleda z 18 naročniki.
Po poštah se pa ti 504 novi naročniki razvrstijo takole: Begunje 13, Zg. Besnica 3,
Bled 32, Boh. Bistrica 11, Sr. vas v Bohinju 3, Brezje 4, Duplje 6, Golnik 7, Gorenja
vas 2, Zg. Gorje 7, Gozd-Martuljek 19, Jesenice 24, Kranj 97, Kranjska gora 8, Kriţe
3, Mojstrana 12, Naklo 8, Podnart 7, Preddvor 32, Radovljica 45, Rateče-Planiea 3,
Seka 10, Sovodenj 3, Boh. jezero 4, Škofja Loka 50, Trţič 46, Zabnica 26, Ţelezniki
7, Ziri 8, Ţirovnica 4.
Akcija bo tekla še, do srede meseca in upamo, da bomo tudi prihodnji petek v tem
naslovu lahko zapisali razveseljivo številko. / Kolektiv ČP GLAS
Vir: Glas, 3. 12. 1976

40 let ATC Bled. Leta 1936 je na Gorenjskem stekla prva avtomatska telefonska
omreţna skupina z glavno centralo na Bledu. Da je ravno Bled doletela ta čast pred

40 leti, je nedvomno vzrok v njegovem izrednem letoviškem značaju. V avtomatsko
centralo Bled so bile takrat vključene podcentrale avtomatske telefonske centrale
Jesenice, Bohinjska Bistrica in Radovljica. Blejska centrala je imela takrat 200
naročniških priključkov, Radovljica 30, Jesenice 50 in Bohinjska Bistrica 20. Druge
poste pa so imele induktorske centrale. Avtomatska centrala Bled je imela
medkrajevno posredovalno ročno centralo, na katero so bili vključeni medkrajevni
telefonski vodi s Kranjem in Ljubljano. Zanimivo ob tej obletnici je, da je ATC Bled v
40 letih v glavnem obdrţala svoj prvotni videz. Vendar pa danes ni več glavna,
marveč končna centrala. Povečana je na 1000 naročniških priključkov s številnimi
zvezami po zemeljskem kablu. ATC Bled je vezana na avtomatsko centralo
Radovljica.
Vir: Glas, 10. 12. 1976 (iz »Gorenjske ptt novice«)
Poštar Avgust Novak. Avgust Novak iz Radovljice je nabral kar 34 novih naročnikov
in mu je od teh 23 naročnino ţe poravnalo. 7 let je ţe pismonoša in to delo mu je
všeč; z veseljem hodi od hiše do hiše. »Veste,« pravi, »ti se ljudi navadiš, ljudje pa
tebe.« Njegov rajon je Predtrg v Radovljici, Nova vas, Vrbnje in Gorica. Zdaj raznosi vsakokrat okrog 100 Glasov." Če bodo pri Glasu še akcije, bo rad pomagal, le to
pravi, da v bodoče zagotovo ne bo tolikšnega uspeha, prav zaradi tega, ker ga imajo
ljudje ţe zelo naročenega.
Vir: Glas, 30. 12. 1976

Turistični strojni poštni ţig Radovljica, 1976
Vir: arhiv Rok Sodja
☺☺ Leto 1977 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1977
Vir: DAR
Ob 1. maju sindikalna priznanja. V radovljiški občini bodo ob 1. maju podelili
srebrni znak štirim OOS in štirinajstim posameznikom. Prejele ga bodo OOS: … PTT
Radovljica, … posamezniki: … Zoran Kristan iz PTT Radovljica.
Vir: Glas, 29. 4. 1977

Glas, 6. 5. 1977
V ţepu se nam bo poznalo. Iz šolskih klopi na počitniško delo. - Všeč jim je,
denar pa jim bo še kako prav prišel.

Boštjan Resman / Tone Hrovat
Boštjan Resman z Gorice je končal drugi letnik jeseniške gimnazije in dela na
radovljiški pošti: »Prvič sem šel na počitniško delo ţe po četrtem razredu osnovne
šole. Na pošti sem prvič. Delo mi je všeč, saj je veliko zanimivejše kot pa enolično
delo za strojem. Delo ni naporno, treba pa je bilo tri dni »uvajanja«, da smo ga
spoznali - na pošti namreč dela pet novih. Za prisluţeni denar si bom najbrţ kupil
dirkalno kolo, nekaj pa dal na stran za zimsko smučanje.«

Tone Hrovat z Gorice je končal drugi letnik jeseniške gimnazije, dela pa na radovljiški
pošti: »To ni moje prvo počitniško delo. Prejšnji dve leti sem delal po mesec dni v
Elanu in pri nekem obrtniku v Lescah. Delo na pošti mi je všeč, saj je zanimivo, če je
lepo vreme tudi ni naporno. Denar pa mi bo prav prišel, saj je štipendija, ki jo dobim,
le za sproti, za kaj drugega pa ne. Pomagam pa tudi doma na kmetiji.«
Vir: Delo, 7. 7. 1977

Strojni poštni ţig »Grand hotel toplice Bled«, Radovljica, 1977
Vir: delcampe.net

Strojni poštni ţig Radovljica, 1977
Vir: arhiv Rok Sodja
☺☺ Leto 1978 ☺☺

Glas, 26. 4. 1978

Glas, 26. 5. 1978

Strojni poštni ţig Radovljica, 1978
Vir: DAR
☺☺ Leto 1979 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1979
Vir: arhiv Janez W. Stopar

Glas, 12. 1. 1979
Podeljena priznanja samoupravljavcem prometa in zvez. V počastitev dneva
samoupravljavcev, 27. junija, je bila v ponedeljek v Ljubljani manjša slovesnost, na
kateri so bila najzasluţnejšim delavcem – samoupravljavcem slovenskega
prometnega gospodarstva podeljena zlata in srebrna priznanja. Predsednik
republiškega odbora sindikata delavcev v prometu in zvezah Slovenije, Joţe Pečnik.
Je za aktivno zavzemanje, uveljavljanje in uresničevanje samoupravnih odnosov v
prometnih zvezah podelil 14 zlatih in 12 srebrnih priznanj. Zlato priznanje je z
Gorenjske dobil Zoran Kristan, PTT Kranj, TOZD Radovljica.
Vir: Glas, 29. 6. 1979
Srebrni znaki sindikata. Lesce — V sredo, 27. junija, so v tovarni Veriga Lesce
podelili letošnje srebrne znake sindikata, ki so jih ob dnevu samoupravljavcev dobili
najbolj prizadevni in aktivni sindikalni delavci v občini. Srebrne znake so podelili na

slavnostni seji v Verigi, kjer je bil 13. avgusta leta 1950 izvoljen prvi delavski svet v
občini Radovljica.
Srebrne znake so prejeli: … Ivanka Varl iz PTT Radovljica.
Vir: Glas, 29. 6. 1979

Osmrtnica Edo Plevel
Vir: Glas, 31. 7. 1979
Op.: Rojen 23. 9. 1903

Nalepnica Radovljica, 1979
Vir: arhiv Janez W. Stopar

Rdeči poštni ţig »Skupščina občine Radovljica«, 1979
Vir: arhiv Janez W. Stopar

Strojni poštni ţig Radovljica, 1979
Vir: arhiv Janez W. Stopar
☺☺ Leto 1980 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1980
Vir: arhiv Rok Sodja

Boro Josifovič
Poštar Boro Josifovič, Radovljica. Mlad človek, ki ni dolgo v tem poklicu, še ne ve
veliko povedati o svojih doţivljajih. Vendar se marsikaj zanimivega dogaja,
prijetnega, neprijetnega. Tako je pismonoša prvi, ki naslovnik nanj strese slabo voljo,
kadar mu prinaša davek, pobira naročnino za Glas; ali pa ga sprejme odprtih rok in
ţe pred vrati, kadar pričakuje pokojnino. Najbolj prijetne stranke so pa seveda mlada
dekleta, ki pričakujejo pisma iz vojske …«
Vir: Glas, 17. 10. 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. Ta mesec so začeli
tudi s polaganjem telefonskega kabla od Radovljice do Begunj, kjer naj bi se
priključile tudi delovne organizacije, ki so sovlagale v izgradnjo.
Vir: Glas, 31. 10. 1980

Glas, 31. 10. 1980
Solidarnostna pomoč Brusu. … Do sedaj so prispevali: … PTT Radovljica – 7.300
din.
Vir: Glas, 4. 11. 1980

Strojni poštni ţig Radovljica, 1980
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Strojni poštni ţig Radovljica, 1980
Vir: DAR
☺☺ Leto 1981 ☺☺

Poštni ţig Radovljica (a, c), 1981
Vir: delcampe.net
Mladi se izobraţujejo. V radovljiški občini so za mlade komuniste iz Radovljiške in
jeseniške občine organizirali trimesečni seminar teorije in prakse marksizma — Mladi
slušatelji zadovoljni z obliko usposabljanja in kvaliteto predavanj. …

Zoran Kristan, slušatelj, zaposlen v TOZD PTT Radovljica, aktiven v samoupravnih
organih in član ZK sedem let: »V PTT smo ţe kadrovali slušatelje tudi v občinsko
partijsko šolo in mislim, da imamo pri nas prav vse razumevanje za idejnopolitično
usposabljanje mladih. Sam seminar je primerna oblika, čeprav mislim, da bi bil
časovno lahko krajši, teme bolj zgoščene in bi tako v krajšem času intenzivneje
delali, odsotnost z dela pa bi bila manjša. Vendar pa bi morali skozi takšne in

podobne oblike prav vsi mladi komunisti, saj bi bilo le tako lahko delo v osnovnih
organizacijah ZK uspešnejše.« / D. Sedej
Vir: Glas, 13. 1. 1981
Za radovljiško pošto kmalu več prostora. Obnovili in razširili jo bodo v prihodnjem
letu — Tako bodo odpravili dolgoletno stisko.
Radovljica, 15. januarja — Ko je v letu 1962 Radovljica dobila novo pošto, so jo hodili
občudovat od blizu in daleč. Danes bi si jo hodili ogledovat zaradi nečesa drugega:
zaradi velike prostorske stiske, v kateri delajo njeni delavci, občutijo pa tudi občani.
Tedaj, ko je zrasla, je namreč njen »okoliš« štel 6.500, danes pa ţe 3.000 krajanov
več.
Ta prostorska stiska ni od včeraj; kasneje se je pokazalo tudi, da razpored prostorov
ni najprimernejši, saj načrti za prenovo oziroma za povečanje pošte segajo še v leto
1972. Največji hibi sta premajhen prostor za stranke; namesto sedanjih treh okencev
bi jih moralo biti vsaj šest, ter premajhen prostor za paketno skladišče. Premalo je
tudi poštnih predalov, telefonskih celic, nimajo posebnega prostora, kjer bi lahko
sprejemali pošiljke večjih ptt uporabnikov, premajhen je prostor za dostavljalce,
zaradi neprimerne razporeditve pa ne morejo organizirati notranjega transporta. Tudi
vsa oprema je ţe zastarela.
Zagotovil o prenovi pošte je bilo ţe nič koliko, zmeraj pa je za Radovljičane
zmanjkalo denarja. Tudi načrt, da jo bodo obnovili v pravkar minulem petletnem
obdobju, se je izjalovil, zato pa so v okviru podjetja za PTT Kranj zdaj s pripravami
vendarle tako daleč, da bodo radovljiško pošto obnovili in razširili v prihodnjem letu.
Pri radovljiški pošti je danes zaposlenih deset dostavljalcev (v letu 1962. jih je bilo
pet) ter devet ostalih delavcev. Če so se v prejšnjih letih spopadali s teţavami zaradi
fluktuacije, danes tega pri njih ni več.
Delavci pri svojem delu precej presegajo jugoslovanske normative za to delo. Pri
okencih za 40, dostavljalci pa za 25-30 odstotkov. Radovljiška pošta je tudi ena
redkih, ki za dostavo v vasi — enajst jih je — uporablja avto, pakete pa pripeljejo na
dom s kombijem. / Vlasta Felc
Vir: Delo, 16. 1. 1981

Odlikovanja za 17 PTT delavcev. Po ukazu predsedstva SFRJ so prejeli - Red dela
s srebrnim vencem: … Mirko Bezek, Janez Janhar in Štefka Volc.
Vir: Glas, 27. 11. 1981

Strojni poštni ţig Radovljica, 1981
Vir: DAR

☺☺ Leto 1982 ☺☺

Janez Janhar, vodja TOZD PTT v Radovljici
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 zaprta 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 v
Kamni Gorici, v Srednji vasi malenkostno obremenjene.
Vendar zdaj ne nameravam 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
Poštarski delovni dan. V radovljiški občini je bilo precej delegatskih vprašanj, ker so
nekatere manjše pošte ob sobotah zaprte — PTT Radovljica odgovarja na
delegatska vprašanja.
Radovljica — Na minulih sejah vseh treh zborov skupščine občine Radovljica so
delegati postavili vrsto delegatskih vprašanj, ker so se po nekaterih krajevnih
skupnostih pošte ob sobotah zaprte. Delegatska vprašanja so na zboru krajevnih
skupnosti postavljale krajevne skupnosti ena za drugo, zato so pri PTT prometu
Radovljica pripravili z a območje radovljiške občine tudi odgovor.
V obrazloţitvi pri PTT prometu Radovljica pravijo, da so po novem slovenskem
sporazumu o delovnem času pošt nastale za ptt uporabnike spremembe. Po
slovenskem sporazumu, ki velja od 1. januarja letos, delajo slovenske pošte z enim
zaposlenim delavcem od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, medtem ko se

podaljša delo ob sredah do 17. ure. Delo blagajniškega poslovanja se izenači z
delom za ostale ptt storitve. Doslej je bil delovni čas blagajne krajši za 30 do 60
minut. Pri več usluţbencih je pošta ob sobotah odprta o d 8. do 12. ure in dostavljajo
samo navadne pošiljke, dnevnike, ekspresne pošiljke ter telegrame in telefonske
pozivnice v oţjem okolišu pošte.
S tem sporazumom so racionalizirali prevoz pošte in zmanjšali porabo energije. Z
delnimi prostimi sobotami poskušajo zmanjšati fluktuacij o ptt delavcev predvsem v
dostavni pošti, saj je znašala v zadnjih letih tudi več kot 30 odstotkov.
V radovljiški občini so se odločili za spremembe delovnega časa pošt z vso
odgovornostjo, saj so obenem uvedli celodnevno poslovanje pri poštah z večjim
prometom. Tako so celodnevno sluţno od 8 do 18. ure uvedli pri poštah Bohinjska
Bistrica in Zgornje Gorje. Sobotno sluţbo pa imajo naslednje pošte: Bled, Lesce
Zgornje Gorje in Boh. Bistrica. … (naprej nečitljivo).
Vir: Glas, 12. 2. 1982
Obseţna stanovanjska gradnja. … Pri Splošnem gradbenem podjetju Radovljica za
prihodnje načrtujejo tudi prizidek radovljiške pošte.
Vir: Glas, 30. 4. 1982

Glas, 18. 6. 1982

Strojni poštni ţig Radovljica, 1982
Vir: DAR
☺☺ Leto 1983 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1983
Vir: arhiv Marjan Merkač

Feliks Kranjc in Bob Zlodnjak, 1983
Vir: arhiv druţine Korošec
Op.: Poštarja pri sortiranju pošte v svoje dostavne rajone.
Končni vrstni red sindikalnih športnih iger 1982. … I. skupina: delovne
organizacije z do 100 zaposlenih: 1. TOZD za PTT promet Radovljica 207 točk, 2.
Dom J. Benedika Radovljica 130 točk, 3. UKO Kropa 105 točk. V tej skupini je
sodelovalo 40 delovnih organizacij.
Vir: Smučina Elan, jan.-feb. 1983

Ivana Varl je usluţbenka na radovljiški pošti: »Tudi trgovci lahko povedo, da je tedaj,
ko prihajajo skupine v Grajski dvor, trgovina v hipu brez praška. Paketni promet se je
nedvomno povečal, vsakogar pa opozorimo, da je bolje , da se pakete pošlje
»vrednostno«, kajti zgodi se da se posebno kava na poti do naslovnika rada izgubi.
Sicer po vsebini v paketu ne sprašujemo, vemo pa seveda, da se poleg ostalega
največ pošilja predvsem prašek.«
Vir: Glas, 4. 2. 1983
Radovljiško pošto bodo povečali. Obnova je končno stekla – Z deli bodo končali
do dneva republike -Trikrat večje površine. - Radovljica, 28. februarja. - Po večletnih
prizadevanjih so začeli z deli za adaptacijo pošte v Radovljici. Sedanja stavba je bila

ţe nekaj let mnogo premajhna, saj so jo zgradili leta 1962, odtlej pa se je obseg dela
za trikrat povečal.
Delovne površine bodo povečali za trikrat, s tem izboljšali delovne razmere za poštne
delavce, ki jih je 22 in za uporabnike poštnih storitev. Zdaj je primanjkovalo prostora
za okenca, telefonske govorilnice, poštne predale, paketno skladišče ... Brez notranje
opreme bodo stala dela (ki bodo pomenila prvo etapo celotne adaptacije, drugo pa v
prihodnjih letih gradnjo stavbe za APC) okoli 30 milijonov dinarjev. Večino tega bo
prispeval tozd Radovljica Podjetje za PTT promet Kranj, drugo pa Podjetje za PTT
promet Kranj in sis za ptt promet Gorenjske. Dela bodo končali do dneva republike,
dotlej pa bo delala pošta v stavbi Čebelica. / V. F.
Vir: Delo, 1. 3. 1983

V Radovljici bodo povečali pošto — Radovljičani zdaj hodijo na pošto v stavbo
Čebelica, saj so po nekajletnih prizadevanjih vendarle začeli preurejati radovljiško
pošto. Zaradi vse večjega prometa je postala pretesna in ko bodo dela do dneva
republike nared, bo imela radovljiška pošta trikrat večjo površino. Primanjkovalo je
predvsem prostora za okenca, telefonske govorilnice, poštne predale, zaradi
utesnjenosti so imeli teţave s paketi. Gradbena dela bodo veljala okoli 30 milijonov
dinarjev, kijih bodo zbrali Podjetje za PTT promet Kranj in njegova temeljna
organizacija v Radovljici ter skupnost za PTT promet Gorenjske. V Radovljici bodo v
prihodnjih letih zgradili še poslopje za avtomatsko poštno centralo. / M. V
Vir: Gorenjski glas, 8. 3. 1983

Joţe Demšar – prvo mesto PE Radovljica – šah, 1983
Vir: DAR (detajl)
Op.: Janez Demšar se je na pošti Radovljica zaposlil leta 1979 (prej je bil zaposlen na pošti
Jesenice). Vsa leta do upokojitve leta 2004 je bil potem na Pošti Radovljica. / Vir: J. Demšar.

Baker na radovljiški pošti bode v oči. Baker je danes zelo zelo teţko dobiti, zavoljo
pomanjkanja bakrene ţice se ustavlja delo v nekaterih tovarnah. Na novi radovljiški
pošti pa so prostrano streho pokrili z bakrom. Če za bakreno streho zavoljo njene
trajnosti še lahko najdemo razumen razlog, pa ga nikakor ne moremo za lepotne
bakrene obrobe.
Bakrena ţica je danes zelo iskano blago. Ne le ţica, baker nasploh. Sleherni graditelj
hiše je vesel, če je za ţlebove baker kupil ţe lani. Še huje pa je, da se zavoljo
pomanjkanja bakrene ţice ustavlja delo v nekaterih tovarnah, kar vedo povedati v
Iskrini tovarni v Ţeleznikih, v Iskrini Telematiki, v tovarni električnega orodja ERO v
Kranju in še bi lahko naštevali. Navsezadnje imajo hude teţave z bakreno ţico tudi
poštarji, saj nimajo dovolj kablov za telefone.
Zavolj o tega toliko bolj bode v oči baker, s kateri m prekrivajo prostrano streho nove
radovljiške pošte ter poslopje, v katerem je telefonska centrala.

Lahko da so kupili baker ţe lani, ko je bil še cenejši. Res je, da je bakrena streha
najbolj trajna. Res je, da so v preteklih letih marsikatero ugledno poslovno zgradbo
pokrili z bakrom, pa nismo dvigali prahu.
Res pa je tudi, da so se časi hitro obrnili na slabše in dandanes bakrena streha veliko
bolj bode v oči, kot je morda še pred letom dni. Marsikateremu Radovljičanu te dni
pogled obstane na bakreni strehi nove radovljiške pošte tik ob avtobusni postaji, kjer
je vrveţ največji. Ljudje so pač ţe dodobra spoznali, ţeda nepreklicno prihajajo časi
varčevanja, zato s prstom pokaţejo na sleherno razmetavanje denarja.
Če za bakreno streho zavoljo njene trajnosti še lahko najdemo razumen razlog, pa ga
nikakor ne moremo za široke lepotne obloge, ki so prav tako iz bakra.
Ali so res posredi lepotni razlogi, kar bodo seveda arhitekti hitro utemeljili: boste
videli, kako bo nova pošta lepa, ko bodo odstranili gradbene ograje?
Teţko je to verjeti, saj ţe pogled slehernemu razumniku pove, da tako bogata streha
ne sodi na tako majhno poslopje. Ali ne bi bilo pametneje, če bi namesto drage
strehe zgradili še eno nadstropje in tako dobili še enkrat toliko poslovnih prostorov?
Prav je, da so nova poslopja lepa, toda nikakor ne moremo ploskati arhitektu, ki je
dušo radovljiški pošti vdihnil brez ozira na današnje teţke čase.
Naj je izgovorov polno naročje, bakrena streha radovljiške pošte je danes v posmeh
delavcu, ki se ob zaustavljenem stroju zaskrbljeno sprašuje, kakšna bo plača ob
koncu meseca, saj ve, da brez dela ni jela. V posmeh vsem odgovornim za nabavo,
ki tekajo po vsej Jugoslaviji in iščejo bakreno ţico, da stroji ne bi stali.
S strehami imamo na Gorenjskem ţe obil o grenki h izkušenj. Nič koliko ljudi kolne
arhitekte, ki so narisali ravne in preveč poloţne strehe. Ne ţivimo pač na toplem jugu,
gorenjske zime često poznajo obilico snega. Tudi streha nove radovljiške pošte je
dokaj poloţna. Prav takšna je na poslopju telefonske centrale, kar je v preteklih letih
poštarjem delalo sive lase, saj je skoznjo nenehno curljalo in vsako leto so jo morali
popravljati. Zato so jo sedaj pokril i z bakrom.
Dobro, skozi bakreno streho res ne bo zamakalo. Toda ali je bil re s potreben baker,
ali ne bi bila dobra domača, gorenjska streha, z naklonom, ki je ţe stoletja preverjen?
Baker hitro potemni in njegov sijaj ne bo več dolgo bodel v oči. Se bo tako hitro
polegel tudi prah, ki se sedaj dviguje okoli nove pošte? Podrli je seveda ne bodo,
bakrene strehe prav tako ne bodo sneli. Toda ali bo vsaj poduk bodočim gradnjam,
ali bodo graditelji vsaj malce bolj pozorni, kako arhitekti hočejo poudariti estetski
videz novih zgradb?
Nova radovljiška pošta bo veljala 41 milijonov dinarjev. Resda to ni veliko, toda vedeti
moramo, da poslopje ni veliko. Območna, gorenjska skupnost za PTT promet je
prispevala 11 milijonov dinarjev, pri čemer moramo povedati, da je to denar, ki so ga
zbrali v radovljiški občini. Kredit poštne hranilnice znaša 11,4 milijone dinarjev. Ostalo
so sredstva PTT podjetja Gorenjske. Načrte je izdelal Arhitekt biro Trţič, ki je bil na
natečaju najboljši ponudnik. Gradbena dela opravlja Gradbeno podjetje Gorenjc iz
Radovljice.
Vsa potrebna dovoljenja za gradnjo pa so seveda dali upravni organi radovljiške
občine. / M. Volčjak.
Vir: Gorenjski glas, 16. 9. 1983
Nova pošta v Radovljici. Radovljica, 30. novembra — Namesto prejšnje premajhne
pošte so za praznik republike v Radovljici dobili novo pošto, ki sta jo zgradila Podjetje
za ptt promet Kranj in tozd za ptt promet Radovljica. Z deli so pričeli marca letos, v
dogovorjenem času in brez podraţitev pa jih je opravilo SGP Gorenjc Radovljica.

Skupno z opremo ter nekaterimi deli na stari stavbi ATC je gradnja stala 41 milijonov
dinarjev. / V. F.
Vir: Delo, 1. 12. 1983
Nova pošta v Radovljici. V novi stavbi radovljiške pošte bodo poštne storitve
bogatejše in boljše — Naloţba je skupaj z opremo in obnovo sosednje avtomatske
telefonske centrale veljala 41 milijonov dinarjev — Vlaganja v razširitev telefonskih
zmogljivosti.
Radovljica — Štirideseti rojstni dan naše republike so v radovljiški občini počastili tudi
s pomembno pridobitvijo. V ponedeljek zjutraj so ob avtobusni postaji odprli vrata
nove, sodobne pošte. Otvoritveni trak je slovesno prerezal Joţe Korošec, predsednik
delavskega sveta v radovljiški temeljni organizaciji za PTT promet.

O naloţbi pa je povedal nekaj več besed direktor temeljne organizacije Janez
Janhar, ki je dejal, da je bila potreba po razširitvi pošte prisotna ţe nekaj let tako
med delavci kot med občani iz Radovljice, Lesc in oţje okolice, saj z nenehno
naraščajočimi storitvami v pretesnih prostorih niso bili več zadovoljni.
»Novi objekt bo dolgoročno zagotovil primerne in funkcionalne prostore za
opravljanje vseh vrst poštnih storitev,« je poudaril Janez Janhar. »Prostor za
uporabnike je bistveno večji, več je telefonskih govorilnic, več mest za blagajniško
poslovanje ter za nove storitve, menjalno sluţbo. Prav tako je več prostora za
paketno sluţbo, več poštnih predalov, skratka, poštne storitve bodo bolj
kakovostne.«
S pripravami na naloţbo, ki obsega tudi izgradnjo stavbe za avtomatsko telefonsko
centralo, so začeli 1980. leta. Gradnjo, ki je stekla marca letos, so zaupali SGP
Gorenjc iz Radovljice, sklenili pa so jo v roku, brez prekoračitev . Naloţba je skupaj z
opremo ter prenovo stare avtomatske telefonske centrale veljala 41 milijonov
dinarjev. Kotlovnica bo zadoščala tudi za novo centralo, ki bo povezana z obstoječo.
»Da bi zagotovili nemoteno poslovanje, smo ţe v preteklem in sedanjem
srednjeročnem obdobju veliko vlagali v obnovo prostorov,« je dejal Janez Janhar. »S
sodelovanjem krajevnih skupnosti in radovljiške stanovanjske skupnosti smo zgradili
oziroma obnovili prostore na Brezjah, v Kropi, Kamni gorici, Bohinjski Beli, Srednji
vasi v Bohinju in Zgornjih Gorjah. Preteţni del investicijskih vlaganj pa namenjamo

širjenju telefonskih zmogljivosti. V preteklih letih smo zgradili na novo ali povečali
centrale v Podnartu za 400 priključkov, za prav toliko v Kropi, na Brezjah za 200 ter
na Bledu za 1400 priključkov. V naslednjih letih pa načrtujemo novo centralo v
Begunjah in v Bohinjski Bistrici ter dokončanje nove stavbe in centrale v Radovljici.« /
H. Jelovčan
Vir: Glas, 2. 12. 1983

Strojni poštni ţig Radovljica, 1983
Vir: DAR
☺☺ Leto 1984 ☺☺

Janez Janhar – direktor pošte Radovljica
Glas, 17. 2. 1984

Strojni poštni ţig Radovljica, 1984
Vir: DAR
☺☺ Leto 1985 ☺☺
Skupni razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 1985/86. … Občina Radovljica:
… poštni manipulant II. (stop. zaht. pokl.), 2 (štipendiji), PTT Kranj, PTT promet
Radovljica, raznašalec pošte II. (stop. Zaht. pokl.), 2 štipendiji, Podjetje za PTT
promet Kranj, TOZD za PTT promet Radovljica.
Vir: Delo, 5. 3. 1985
S pištolo v roki je zahteval denar. … upravnik pošte v Radovljici je povedal, da naj
bi izginilo 510 tisoč dinarjev …
Vir: Delo, 14. 12. 1985
Op.: Članek govori o ropu pošte v Kropi!

Priloţnostni poštni ţig in kuverta »90 let PD Radovljica«, 1985
Vir: delcampe.net

Strojni poštni ţig Radovljica, 1985
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 1986 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1986
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
Nekdaj se je prijazno smejal kot poštar, sedaj z nasmehom pozdravlja
planince. / Martin Dijak – oskrbnik Prešernove koče / Na Stolu ima veter mlade.
Da je oskrbnik Prešernove koče na Stolu Martin Dijak, upokojeni pismonoša pošte
Radovljica, smo pravzaprav zvedeli šele v začetku septembra iz Glasa, kjer je bil o
njem napisan članek. Pri PTT Radovljica je bil zaposlen od 4. januarja 1949 do 7.
maja 1977. Čeprav je ţe devet let v pokoju, se ga še vedno dobro spominjamo, kako
je prihajal s poštno torbo čez rame, vedno dobre volje in vedno pripravljen na
pogovor. Ker je vedno našel čas za vsakega in tudi lepo in prijazno besedo, je ostal
med nami tako priljubljen, da smo se odločili, da ga obiščemo v njegovi postojanki,
Prešernovi koči na Stolu. …

Martin in Milka Dijak
Vir: Gorenjski glas, 6. 9. 1985 / Planinski vestnik, marec 1986

Gorenjski glas, 24. 6. 1986
Od prve do popolne telefonske avtomatizacije. Kranj, 1. oktobra. – V soboto, 4.
oktobra, bodo na Bledu praznovali delavci PTT prometa. Spomnili se bodo 50- letnice
prve avtomatske telefonske omreţne skupine na Bledu, prav zdaj pa so iz prometa
(pri Mariboru) vzeli zadnjo mehansko. V Sloveniji je zdaj telefon dobil 300-tisoči
naročnik, na Gorenjskem 30-tisoči, kar za Gorenjsko pomeni, da na sto prebivalcev
pride 16,1 telefonskega priključka. …
Osrednja slovesnost, ki ima jugoslovanski značaj, se bo ob 10. uri začela v dvorani
Kazino hotela Park. Filatelistično razstavo bodo v prostorih blejske pošte odprli ob
12. uri. Popoldne ob 13.30 pa se bo v športni dvorani začela proslava 25-letnice
Podjetja za PTT promet Kranj. Ob tej priloţnosti bodo njegovim delavcem podelili
drţavna odlikovanja, prejeli jih bodo: Zoran Kristan, Zvonimir Blenkuš, Pavla Pahor,
Ernest Kejţar, Franc Potočnik, Melhior Škodlar, Franc Toni, Mihaela Šlibar, Joţe
Treven, Stane Tušek, Alojz Zajc, Joţe Bertoncelj in Franc Kocjan.
Vir: Gorenjski glas, 3. 10. 1986

Gorenjski glas, 14. 10. 1986
Poštar je kot član druţine – Ansambel Triglav je igral samo za poštarje. Začelo
se je sredi sedemdesetih let, ko so se pri Glasu s pomočjo poštarjev vrstile akcije za
nabiranje novih naročnikov. Takrat je Glas vsako leto povabil na izlet za avtobus
najbolj »zagnanih« poštarjev. Z nami so bili na Pohorju, v Brdih, na Ptuju, na
Dolenjskem, v Beli krajini in še kje. Nismo pozabili nanje, le akcij zadnja leta ni bilo.
Pa smo rekli: slabe plače imajo, slabe volje so; vsaj mi jih malo razveselimo. Vseh
160 poštarjev in poštnih usluţbencev, ki imajo opravka z Gorenjskim glasom smo z
zakonskimi drugi vred povabili v petek, 24. oktobra, na veselico v Zadruţni dom na
Primskovem. Za dobro voljo jim je ves večer igral ansambel Triglav iz Kranja, tudi
dobre kapljice in prigrizka ni manjkalo. Poštarji so se zavrteli, zapeli in pozabili na vse
tegobe poštarskega ţivljenja. Da je bilo še bolj pestro, smo k sodelovanju povabili
tudi mlade karateiste. Zbranim poštarjem, ki jim okrog prvega v mesecu prav zaradi
denarja, ki ga prenašajo, groze ţe roparski napadi, so pokazali nekaj osnovnih
veščin karateja in jih povabili na tečaj. / D. Dolenc
Vir: Gorenjski glas, 28. 10. 1986

Bilo je veselo, da malokrat tako, pravijo gorenjski poštarji
Gorenjski glas, 28. 10. 1986
Op.: Spredaj poštarja Hranislav Jovanovič in Vili Luznar ter
poštna uradnica Cilka Aţman (vsi PE Radovljica)

Ivana Varl in Feliks Kranjc
Ivana Varl, upravnica pošte v Radovljici: »Zagotovo ste edino časopisno podjetje, ki
se spomni poštarjev. Lepo, da ste tako pozorni do naših fantov in vem, da bodo to
znali ceniti. Osem pismonoš iz naše pošte znosi po hišah okrog 1300 izvodov
Gorenjskega glasa. Najhuje je, če časopisa ni. Takrat imamo vsi na pošti veliko
opraviti, ker je od vsepovsod toliko pozivov.«
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

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

Joţe Korošec: Brez rekreacije ni zdravja. Joţe Korošec, dostavljač iz Radovljice
bo 19. februarja praznoval svoj 42. rojstni dan. Zibel mu je stekla v Cirkulanah pri
Ptuju, kjer je tudi odraščal in se šolal, kolikor je bilo v druţini z devetimi otroci moţno.
Komaj 16-leten fantič je iz rodnih Haloz v ţelji po večjem kosu kruha prišel na
Gorenjskeo. Tu je sprva delal na kmetih za stanovanje, nato pa si je našel zaposlitev
v Verigi v Lescah. Sedem let kasneje, leta 1969 je prišel v PTT. Takole pripoveduje o
tem:
»V Verigi sem bil sicer zadovoljen in srečen – kako tudi ne, saj sem tam spoznal
ţeno in se poročil – vendar je bilo troizmensko delo zelo naporno. Začel sem bolehati
in si zato iskal zaposlitev drugje. Našel sem jo pri pošti, vţivel sem se v njo in lahko
rečem, da mi ni bilo še nikoli ţal za ta korak. Zlepa ne bi odšel v sluţbo kam drugam.
Zelo sem zadovoljen, še zlasti ker od takrat nisem nikdar več imel teţav z zdravjem,
na kar gotovo vplivata delo in gibanje na zraku.«
Tako kot v stroko, se je Joţe vţivel tudi v samoupravno in kulturno ter športnorekreativno ţivljenje v TOZD za ptt promet Radovljica. Še več, po besedah njegovih
sodelavcev gre prav njemu zahvala, da se ptt delavci-športniki redno pojavljajo med
najboljšimi v radovljiški občini. Sam mi je povedal o tem naslednje:
Ne bom tajil, da mi je v zadnjih letih zares uspelo dobro organizirati športnorekreativno dejavnost v naši temeljni organizaciji. Vendar so mi pri tem pomagali tudi
drugi, predvsem Ivana Varl, upravnica pošte Radovljica, pa sploh vsi delavci v
temeljni organizaciji, ki od prvega do zadnjega prispevajo za športno aktivnost. Pred
časom smo namreč delavci naše TOZD uvedli takoimenovani »športni dinar«,
prispevek iz vsakomesečnega osebnega dohodka, ki danes znaša 50.- din.
Prispevek, ki ga, poudarjam, plačujejo vsi delavci, se zbira na posebni hranilni
knjiţici, z njim pa krijemo stroške tekmovanj, predvsem startnino, prevozne stroške,
včasih kakšen sendvič. Za športno aktivnost torej ne porabimo nič sindikalnih
sredstev, o porabi zbranega denarja pa blagajničarka poroča na občnem zboru.
Podobno, ob izplačilu osebnih dohodkov, zbiramo tudi denar za vsakoletni izlet,
vendar s to razliko, da za šport prispevamo prav vsi delavci. Za športno aktivnost je
treba imeti veliko veselja in volje; s povračilom vsaj potnih stroškov smo dosegli, da
ljudje radi sodelujejo in z veseljem delajo, čeprav so še vedno teţave, ko hočemo
pridobiti mlade, zlasti ţenske.

Zadnja leta, kar sem športni referent v naši osnovni organizaciji sindikata, smo se
udeleţili vseh občinskih tekmovanj v vseh osmih panogah: zimskem teku, alpskem
smučanju, borbenem in navadnem kegljanju, namiznem tenisu, streljanju, odbojki in
nogometu. Včasih smo tekmovali tudi v šahu, suhih tekih in na rallyju, problematično
pa je plavanje, ker pozimi ni moţnosti za trening in tekmovanja, poleti pa je zaradi
dopustov teţko pripraviti ekipo. Pohvaliti se moram s tem, da smo dosegli kar lepe
uvrstitve, o čemer priča tudi šest pokalov. Seveda uspeh ne pride sam od sebe, zanj
se je potrebno mnogo truditi in se tudi ţrtvovati.« …
Vir: Gorenjske ptt novice, 1986 (avtorica Darinka Jereb)

Stara in nova uniforma, 1986
Vir: arhiv druţine Korošec
Op.: V uniformi postiljona sta Joţe Korošec in Tone Ţagar,
v uniformi poštarja pa Vili Luznar (z brado) in Bob Zlodnjak (desno spodaj)!

Strojni poštni ţig Radovljica, 1986
Vir: DAR

☺☺ Leto 1987 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1987
Vir: arhiv Rok Sodja

Poštar Tone Ţagar – pred depojem na Jurgelčevi hiši v Lescah
Vir: arhiv druţine Ţagar
Srebrna priznanja OF in srebrni znaki ZSS. Radovljica – srebrni znak sindikata: …
Joţe Korošec (TOZD za PTT promet Radovljica).
Vir: Delo, 29. 4. 1987

Strojni poštni ţig Radovljica, 1987
Vir: DAR
☺☺ Leto 1988 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1988
Vir: arhiv Štefan Volk

Strojni poštni ţig Radovljica, 1988
Vir: DAR
☺☺ Leto 1989 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1989
Vir: delcampe.net
Priznanja OF in znaki sindikata. … Srebrne znake so prejeli: … Janko Kovačič
(TOZD za PTT promet Radovljica).
Vir: Delo, 4. 5. 1989

Slavko Dejak
Najlepša leta so bila na pošti. Ko je maj, najlepši mesec v letu, ko vse zeleni, brsti
in cveti in čebele letajo iz cveta na cvet, ko ptice ţgolijo v krošnjah dreves – tedaj
praznuje Slavko Dejak, upokojeni pismonoša, svoj 80. rojstni dan. Kljub visokim
letom je še ves čil in ţivahen. Pozna ga ogromno ljudi, sej je več kot 20 let nosil
pošto v Radovljici in njeni okolici.
Slavko se je rodil 28. maja 1909 v Ljubljani kot četrti od osemnajstih otrok. To je bila
celo za tiste čase zelo številna druţina. …
Leta 1950 se je zaposlil na pošti v Radovljici.
»Plače so bile tedaj na pošti zelo slabe. Honorarno sem hodil še v gostilno Kunstelj,
kjer sem pomival posodo. Potem so mi sporočili, da bo treba na pošti napraviti izpit in
skoro bi odstopil. Ţenske na pošti pa so se zavzele zame. V prostem času so me

učile izpitno snov in me spraševale. Bil sem ţe čisto obupan, ţenske pa so kar
vztrajale in končno sem uspešno poloţil izpit pred izpitno poštno komisijo.
Dvajset let sem bil potem na pošti v Radovljici. Najprej sem nosil pošto v širšem
okolišu – na Lancovo, Vošče in Brda. Takrat naj je bilo na PTT Radovljica zaposlenih
pet, zdaj pa jih je trikrat toliko. Seveda pa se je povečal tudi promet in način
poslovanja. Sama pošta se je tudi zelo posodobila, za več kot trikrat! Spominjam se
leta, ko je Sava odnesla most na Lancovem. Avto je vozil pošto do Save, potem pa
smo nosili vreče čez brv. Po dostavi sem se vozil s kolesom. Imel sem kolo,
avtomobila pa nikoli, čeprav sem na sliki ob avtomobilu. Moj dostavni okoliš je potem
postala Gorica, Vrbnje, Mošnje, Globoko. Bilo je lepo, kaj vse sem doţivel v teh
dvajsetih letih! Rad sem bil med ljudmi, koliko zanimivega se mi je zgodilo. Mislim, da
so bila tista leta na pošti moja najlepša leta. Torba je bila teţka, a vseeno me na
pošto in na bivše sodelavce veţejo lepi spomini. Edina slaba stran so bile vremenske
razmere – na kolesu in v deţju ter snegu sem si nakopal precej revme.
…

Upokojil sem se leta 1970. Imam 41 let, 8 mesecev in 15 dni delovne dobe. Kasneje
sem še honorarno pomagal na pošti, saj sem se teţko privadil misli, da sem prost in
da mi ni treba vsako jutro na pošto. Pošta mi je bila drugi dom. Še sedaj jih pogosto
obiščem, vsak teden vsaj enkrat stopim na pošto.«
Vir: Planinski vestnik, 1989 (avtorica Ivanka Korošec)

Rdeči poštni ţig »Skupščina občine Radovljica«, 1989
Vir: DAR

Strojni poštni ţig Radovljica, 1989
Vir: delcampe.net

☺☺ Leto 1990 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1990
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Delo, 3. 11. 1990
Op.: Mini oglas z omembo pošte Radovljica.

Strojni poštni ţig Radovljica, 1990
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
☺☺ Leto 1991 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1991
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
Delavsko prvenstvo v kegljanju. Rezultati: … ţenske nad 40 let: 3. Marija Rozman
(PTT Radovljica).
Vir: Gorenjski glas, 4. 6. 1991

Strojni poštni ţig Radovljica, 1991
Vir: DAR

Republika Slovenija
☺☺ Leto 1991 ☺☺

Strojni poštni ţig Radovljica, 1991
Vir: delcampe.net

☺☺ Leto 1992 ☺☺

Ţig »Pošte Radovljica«, 1992
Vir: DAR

Poštni ţig Radovljica, 1992
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Strojni poštni ţig Radovljica, 1992
Vir: arhiv Bojan Kranjc
☺☺ Leto 1993 ☺☺

Strojni poštni ţig Radovljica, 1993
Vir: delcampe.net

Gorenjski glas, 14. 5. 1993
Op.: Mirko Bezek je do leta 1970 nosil pošto v Lescah, po 1970 pa v Begunjah!
☺☺ Leto 1994 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1994
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Strojni poštni ţig Radovljica, 1994
Vir: DAR
☺☺ Leto 1995 ☺☺

Priloţnostni poštni ţig, znamka in kuverta »500 let mesta«, 1995
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka / Pošta Slovenije

Priloţnostni poštni ţig, znamka in kuverta »A. T. Linhart«, 1995
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka / Pošta Slovenije

Priloţnostni poštni ţig, znamka in kuverta »Ivan Vurnik«, 1995
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka / Pošta Slovenije

Strojni poštni ţig Radovljica, 1995
Vir: DAR
Op.: Letnica razvidna iz datuma na razglednici!

☺☺ Leto 1996 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1996
Vir: arhiv Veni Ferant / arhiv Bojan Kranjc
Op.: Šestica na rednem poštnem ţigu »izgine« 1. marca 1996! / Vir: PS.

Poštni ţig Radovljica, 1996
Vir: arhiv Bojan Kranjc
 Pomemben ţivljenjski jubilej – Ob upokojitvi Ivane Var. Z novim letom se
je upokojila Ivana Varl, dolgoletna upravnica pošte v Radovljici. Odlično sodelavko,
dobro kolegico in lojalno do sodelavcev, na katero so se lahko kadarkoli obračali vsi s
svojimi problemi, se na pošti Radovljica pogostokrat spominjajo.
Ivana se je rodila prvega maja leta 1943 na Bohinjski Beli. Osnovno šolo je
obiskovala v rodnem kraju in v Bohinjski Bistrici, gimnazijo pa je dokončala na
Jesenicah. Za nadaljevanje študija ţal ni bilo moţnosti, saj v ţelezničarski druţini s
štirimi otroki tega niso zmogli.
Tako se je septembra 1962 zaposlila na pošti na Jesenicah. Njen prvi predpostavljeni
je bil Alojz Bavdek in ta ji je ostal še dolga leta. Prve umetnosti poštne sluţbe se je
torej učila na Jesenicah. Kasneje je nekaj časa delala na rodni Bohinjski Beli, potem
na blejski pošti, od tam pa je leta 1965 prišla na pošto v Radovljici, kjer ji je znanje do
konca izpilila tedanja upravnica Krista Koman. Kot dobra delavka se je kmalu
odločila, da se vpiše na Višjo PTT šolo v Zagrebu – ekonomska smer, ki jo je ob delu
tudi uspešno končala. Po opravljeni diplomi je najprej postala na pošti kontrolorka, ţe
leta 1975 pa upravnica pošte v Radovljici.

Ivana Varl v krogu svojih sodelavcev in prijateljev
Op. (od leve): 1. Ivana Korošec, 2. Aljoša Aţman, 3. Milana Aţman (dvojčici Cilke,
ena poštarica na Bledu, druga v Ţireh), 4. Cilka Aţman, 5. Zvone Stojnšek.

Od desne (hrbet): 1. Vili Luznar.
Poleg upravljanja v radovljiškem poštnem kolektivu je skrbela še za kadre v celotni
območni enoti, ki je zajemala vse pošte bivše občine Radovljica. Del druţenja z
ljudmi je bilo tudi športno udejstvovanje. Vsa leta je bila zelo aktivna v odbojki,
smučanju, streljanju in kegljanju. Teh tekmovanj ni le organizirala, sama je aktivno
sodelovala na treningih in tekmovanjih. V občinskem merilu in tudi na ravni PTT
Slovenije je kolektiv pošte v Radovljici osvojil mnogo lepih priznanj in pokalov, ki še
danes krasijo prostore radovljiške pošte.
Ivana se danes po upokojitvi z nostalgijo spominja začetkov na pošti, ko je bilo treba
seštevati na pamet in ko so še vse pisali na roke. Kasneje je šla skozi vse razvojne
faze posodabljanja ter uvajanja računalnikov. Kljub najsodobnejši tehnologiji pa je po
njenem mnenju še vedno najpomembnejši človek, a ţal se na njega pogostokrat
pozablja. Vse premalo se razmišlja o človeku, ki doţivlja ob novi tehnologiji številne
strese.
Ivana pravi, da je za upravnico tako velike pošte, kot je radovljiška, predvsem
pomembno, da je do svojih sodelavcev pravična. Da ne dela razlik, saj se takoj pojavi
več skupin in enotnost kolektiva razpade.
Ivana je imela vedno profesionalen odnos do dela in do sodelavcev. Znala jih je
spoštovati, vsakega posebej kot enkratno osebnost. Ivana je imela tisti pravi pristop,
ki tako pogosto manjka ljudem, posebno tistim na vodilnih poloţajih. Predvsem
podrejeni so čutili toplo vse človeško odprtost ter pripravljenost, da jim pomaga,
kjerkoli le more.
Kot upravnica pošte Ivana ni nikoli imela le sedemurnega delavnika. Zavedala se je,
da je moralo biti delo opravljeno še isti dan in prej ni mogla domov. Najrajši pa je
delala z ljudmi, tako s sodelavci, z mladimi, na katere je prenašala svoje veliko
znanje in z ljudmi na drugi strani poštnih okenc. Pri podrejenih so jo neredko razjezile
trmaste in neodgovorne izjave, da nekaj ne bodo naredili, čeprav so vedeli, da
morajo. Prav tako pa je tudi vedno posredovala, kadar so nadrejeni od njenega
kolektiva zahtevali nemogoče, četudi so se zavedali, da delavci ne morejo izpolniti
vseh obveznosti, ker je premalo zaposlenih, ali pa so roki prekratki.
Ivana se je tudi dobro zavedala, da do nesporazumov s strankami pošta največkrat
prihaja zaradi togih in neţivljenjskih predpisov. Vedela je, da se je treba vedno
izogibati sporom s strankami in če je potrebno preslišati prenekatero ţalitev ali grobo
besedo.
Upokojena upravnica Ivana danes pravi, da nobene svoje odločitve v času
sluţbovanja ne obţaluje. In, če bi bila še enkrat mlada, bi se gotovo spet zaposlila na
pošti. S svojim delovnim mestom je bila zadovoljna, četudi so njeni kolegi iz višje PTT
šole zasedli višja delovna mesta. Pravi, da je bila sama verjetno premalo ambiciozna,
da bi se silila naprej. S svojim delom je bila povsem zadovoljna in zato ni imela nikoli
ţelje iti kam drugam, napredovati, ali zamenjati sluţbo in delovno okolje. Nikdar ji ni
bilo teţko delati, četudi so neredkokdaj na pošti delali tudi ob sobotah popoldne in ob
nedeljah dopoldne.
Glede sedanjega poloţaja Pošte Slovenije v druţbi pa Ivana meni, da se poloţaj
močno izboljšuje. V povojnem obdobju so bili PTT delavci brez kakršnekoli izobrazbe
in tudi na zunanji videz se ni nič dajalo. V zadnjih letih pa se to spreminja. K temu
mnogo pripomorejo zahteva po izobraţevanju, različni seminarji in tečaji, struktura
zaposlenih ima zahtevano izobrazbo, saj jih ima večina vsaj srednjo ali ustrezno
poklicno šolo. Tudi na izgled zaposlenih se polaga veliko pozornosti. Včasih je imel
pismonoša v svoji torbi le časopise, pisma, nakaznice in dopisnice, danes pa se je

obseg in način poštnega poslovanja tako spremenil, da je treba obvladovati doloćeo
znanje za opravljanje tega dela. Splošna druţbena klima je pripomogla, da se odnos
uporabnikov pošte spreminja na boljše. …
Vir: Poštni razgledi, 1996 (avtorica Ivanka Korošec)

Strojni poštni ţig Radovljica, 1996
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
☺☺ Leto 1997 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 1997
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka

Upravnica Danica Sitar
Vir: arhiv Danica Sitar

Slovo Janeza Janharja ob odhodu v pokoj
(preizkus kolesa - darila sodelavcev)
Vir: Poštni razgledi, 1997
V mesecu maju se je upokojil Janez Janhar – svetovalec direktorja PE Kranj za
področje investicij. Malo je ljudi, ki so vsa svoja sluţbena leta poklonili eni firmi –
mednje sodi tudi Janez. S srcem in duše se je daljnega leta 1962 zapisal pošti, ko je
kot gimnazijski maturant svojo poklicno pot pričel na pošti Bled kot poštni
usluţbenec.
Kmalu se je izkazalo, da Janez poleg strokovnosti in delavnosti, poseduje še nekaj
več – prefinjen občutek posluha za sočloveka, kar se je v kombinaciji z vodilnimi in
organizatorskimi sposobnostmi odrazilo tudi na delovnem področju, saj je poklicno
pot ţe po dveh letih nadaljeval z odgovornim upravniškim delom po posameznih
poštah na Gorenjskem, vključno s Kranjem in Radovljico, kjer je leta 1974 prevzel
vodilno delovno mesto direktorja takratne TOZD za ptt promet Radovljica.
Ob delu je končal Višjo ptt šolo, saj se je zavedal pomena znanja za uspešno
opravljanje delovnih nalog.
Janezovo delo je bilo cenjeno in spoštovano ne samo v okviru poštne dejavnosti, kar
dokazujejo številna priznanja (zlati znak PTT Slovenije, red dela s srebrnim vencem,
pohvale in priznanja oţjih in širših druţbenih skupnosti) temveč tudi na področju
telekomunikacij, saj je bila prenekatera mreţa na Gorenjskem zgrajena zaradi
komunikacijskih sposobnosti takratnega direktorja TOZD Radovljica.
Vseskozi se je neutrudno zavzemal za revitalizacijo poštnih objektov tako v smislu
tehnološkega posodabljanja kot tudi humanizacije dela ter po delitvi ptt sistema
poklicno pot nadaljeval na pošti kot svetovalce direktorja PE Kranj za področje
investicij, in s svojo doslednostjo doprinesel velik deleţ, da je Gorenjska uspela
prenoviti pošte v Kranjski Gori, Ţirovnici, Mojstrani, Gozd Martuljku, Begunjah in
Blejski Dobravi, Naklem, Preddvoru, Brniku, Ţeleznikih, v Kranju na sedeţu PE. Ţe
kot upokojenec je doţivel otvoritev prenovljenih pošt Bohinjsko Jezero ter kot krono
in zaključek poklicne poti, tudi pošto kjer je z delom pričel – pošto Bled.

Od leve: Janez Janhar, Miran Čehovin in Marjan Košir.
Sodelavci smo ga imeli radi zaradi hudomušnosti in vedrine s katerima je reševal
vsakdanje delovne in po potrebi tudi druge probleme. Zahvaljujemo se mu za
sodelovanje tem u ţelimo, da bi skupaj z ţeno prehodiš še veliko planinskih poti.
Vir: Poštni razgledi 1997 (avtorica Štefka Poštrak)
Joţe in Janez sta najbolj prijazna poštna delavca. Skupaj z Gorenjskim glasom je
tokrat praznovala tudi Pošta Slovenije. Prav poštni delavci ţe vsa ta leta vsak torek in
petek skrbijo za distribucijo časopisa na naslove naših naročnikov. V skupni akciji
Gorenjskega glasa in Pošte Slovenije ste naši bralci izbirali najbolj prijaznega
poštnega delavca na Gorenjskem. Cel september smo zbirali glasovnice objavljene v
Gorenjskem glasu in ob zaključku akcije dobili kar dva naj, naj - prijazna poštna
delavca, enako število glasov smo namreč prešteli za Joţeta Korošca, pismonošo na
pošti Radovljica in Janeza Deţmana, pismonošo na pošti Bled. Direktor PE Pošte
Slovenije v Kranju, Miran Čehovin je obema sodelavcema podelil nagradi, plaketi in
vsakemu 2-krat 7-dnevno letovanje v Krkinin toplicah.

Joţe Korošec (3. z leve)

Na 152 strani petkovega Gorenjskega glasa so se na pošti posebej pripravili, saj je
bil en izvod teţak skoraj pol kilograma. Dve uri prej kot sicer, ţe ob 4. uri zjutraj so
začeli z distribucijo po vsej Gorenjski. Joţe Korošec, ki z avtomobilom dostavlja
pošto v 14 vasi na območju Radovljice in Lesc je povedal: "Ker je bilo preveč Glasa
sem po dvakrat, trikrat šel ponj na isto mesto v vasi, da sem vsega zvozil. Preračunal
sem, da na leto znosim 10.000 izvodov Gorenjskega glasa, v 29. letih, kolikor pri
pošti, pa sem znosil pribliţno 300.000 izvodov.« … / Igor K.
Vir: Gorenjski glas, 14. 10. 1997

Feliks Kranjc
75 let Feliksa Kranjca. Feliks Kranjc je zagledal luč sveta 18. 5. 1922 v Koračicah
sredi Slovenskih goric. Krajevno središče tega področja je Sveti Tomaţ pri Ormoţu in
gorice okrog tega naselja so srce Prlekije.
Feliksova mladost je bila grenka; rasel je v kmečki druţini z devetimi otroki. Mati je
kmalu postala vdova in otroci so se zgodaj soočili z revščino in pomanjkanjem. Takoj,
ko so bili godni za delo, so morali s trebuhom za kruhom. Tudi Feliks je moral iti sluţit
za pastirja k tujim ljudem. Ko je prišla druga svetovna vojna, je bil izgnan na prisilno
delo v Avstrijo in tam je ostal do leta 1944, ko je bil mobiliziran v nemško vojsko.
Konec vojne je dočakal v angloameriškem ujetništvu v Franciji. Iz Marseilla je bil leta
1945 deportiran domov. Po vojni je dve leti sluţil vojaški rok v jugoslovanski ljudski
armadi, in sicer v Bosni. Nato se je vrnil domov v Koračice. Morda bi vse ţivljenje
ostal tam, da ni spoznal dekle, ki je bila sicer doma iz sosednje vasi, a je sluţila na
Gorenjskem.
Leta 1950 je Feliks šel na obisk k svoji Ančki, ki je delala na Brezjah. Ta obisk pa se
je razpotegnil vse do današnjih dni.
Leta 1951 sta se poročila in istega leta se jima je rodil sin Srečko. V vsakem pogledu
je bilo to leto za Feliksa prelomno in vsestransko pomembno, saj je avgusta tega leta
prišel delat na pošto in kot poštar dočakal tudi pokoj.
Na pošti Brezje je bil zaposlen 23 let. Leta 1974 pa je bil premeščen na pošto v
Radovljico, kjer je delal še nadaljnjih 15 let, dokler ni 1989 odšel v zasluţeni pokoj.

Začetki so bili teţki. Najbolj od vsega ga je motila govorica. Prlek, prestavljen med
redkobesedne, nekoliko trde Gorenjce, se je vseeno kmalu znašel in se privadili. Zalo
rad je delal z ljudmi in ni mu bilo teţko prehoditi po 38 km vsak dan. S svojo sluţbo je
bil celo zelo zadovoljen in nikdar ni pomislil, da bi se zaposlil kje drugje. Leta 1969
sta kupila z ţeno stanovanje v Lescah in ko je bilo 1972 izpraznjeno, se je druţina
vselila vanj. Nekaj časa je pri pošti delal tudi sin Srečko, ki je kasneje postal
avtoprevoznik.
Ančka in Feliks sta stanovanje lepo prenovila, podkletila, izolirala in dozidala sobico
ter garaţo z balkonom. Še posebno lepo pa je, ker Ančka rada goji roţe in je vsa
okolica v cvetju.
Leta 1984 se je sin Srečko odselil in si ustvaril svojo druţino. Od tedaj ţivita sama,
vendar jima ni nikoli dolgčas. Feliks se rad spominja svojih delovnih let na pošti,
nekateri dogodki pa so mu neizbrisno ostali v spominu. Na primer to, kako ga je v
Radovljici, v Predtrgu ugriznil pes. Krvavel je tako močno, da je imel čevelj poln krvi.
Brţ so ga prepeljali v ambulanto, da je dobil injekcijo proti tetanusu in da so mu
oskrbeli rano. No, vsi psi pa niso tako napadalni. Feliks se je spoprijateljil z enim, ki
ga je vsak dan spremljal po dostavi in celo prišel z njim na pošto, lepo je počakal, da
je Feliks naredil obračun in potem odšel z njim. Ta pes še sedaj pozna Feliksa,
čeprav se več ne srečujeta vsak dan.
Pošto je raznašal peš in kasneje s kolesom. Dostavni okoliš je veljal za teţkega – to
je bil Predtrg, Nova vas, Vrbnje in Gorica. S sodelavci se je Feliks vedno dobro
razumel, prav tako tudi s svojimi strankami na terenu. V kolektivu je bil zadovoljen,
ljudje so ga imeli radi, zato mu nikdar ni bilo teţko opravljati svoje sluţbe. Bil je star
68 let, ko se je 1989. leta upokojil. To vam je bil dogodek, saj je povabil ob tej
priloţnosti ves kolektiv PTT Radovljica na slavnostno večerjo.
Feliks ni tiste vrste človek, ki bi se po upokojitvi zakrknil, se zaprl vase in izgubil vse
stike z nekdanjimi prijatelji in sodelavci. Redno se udeleţuje srečanj upokojencev in
zelo je hvaleţen vodstvu podjetja, da taka srečanja organizira. Tudi z zaposlenimi na
pošti Radovljica ima še stike. Večkrat jih obišče in ob praznikih jih razveseli s
kakšnimi malenkostmi. …
Vir: Poštni razgledi 1997 (avtorica Ivanka Korošec)

Strojni poštni ţig Radovljica, 1997
Vir: DAR

Strojni poštni ţig Radovljica, 1997
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Strojni poštni ţig Radovljica, 1994-1997
Vir: DAR
Op.: Na znamki izdani leta 1994, iz prometa vzete 1. 1. 1998!

☺☺ Leto 1998 ☺☺
Krajevna skupnost Mošnje – Še vedno brez sobotne pošte. Mošnjane še posebej
moti delo dostavne sluţbe pošta Radovljica. Po številnih pritoţbah zadnje tedne
pošta pride na dom nekoliko hitreje, ne morejo pa se dogovoriti z upravo pošte, da bi
pismonoši dostavljali pošto tudi ob sobotah. Pravijo, da kar ne morejo verjeti v tako
očiten primer diskriminacije okolice Radovljice. Nevzdrţen in po svoje tudi smešen je
poloţaj, ko sobotne in dnevne časopise dobe šele v ponedeljek, razen če jih ne
gredo v soboto dopoldne kar sami iskat v Radovljico. / Janez Globočnik
Vir: Deţelne novice, februar 1998

Osmrtnica Feliks Kranjc
Gorenjski glas, 21. 7. 1998

Gorenjski glas, 24. 7. 1998

Strojni poštni ţig Radovljica, 1998
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
☺☺ Leto 1999 ☺☺

Gorenjski glas, 9. 11. 1999
Umrl je Slavko Dejak. 28. maja letos je Slavko Dejak, upokojeni pismonoša,
praznoval svoj 90. rojstni dan. Kljub visokim letom in starostnim tegobam je bil tedaj
še ves ţivahen, vesel in šegav. Le nekaj mesecev po njegovem praznovanju pa se
mu je stanje poslabšalo. Umrl je 5. novembra v domu dr. Janka Benedika v
Radovljici. Pogreb je bil v torek, 9. novembra 1999. Poleg sorodnikov in najbliţjih
prijateljev se ga je udeleţilo tudi veliko njegovih znancev, nekdanjih sodelavcev in
predpostavljenih s pošte v Radovljici. Ţaro s posmrtnimi ostanki so poloţili v grob,
kjer počiva ţe več let njegova mati in njegovi sorodniki. Za njim je zajokalo celo nebo;
turobne deţevne kaplje so bile kot solze za dobrim prijateljem in plemenitim
človekom.
Vsem, ki smo ga poznali bo Slavko Dejak ostal v nepozabnem spominu.
Vir: Poštni razgledi, 19. 11. 1999 (Ivanka Korošec)
☺☺ Leto 2001 ☺☺

Gorenjski glas, 15. 6. 2001

Strojni poštni ţig Radovljica, 2001
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2002 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2002
Vir: arhiv Veni Ferant

Vedno nasmejani poštar Joţa
Vir: Foto Ciril Zupan

Naš poštar Joţe je odšel v pokoj. Slovenija, od kod lepote tvoje, radi rečejo tisti, ki
so prekriţarili Slovenijo po dolgem in počez. Slovenija pa se ponaša tudi s pridnimi in
gostoljubnimi ljudmi. Tudi v Halozah, na obrobju Štajerske, ţivijo tako ljudje. In tu se
je v vasi Slatina, v hudih medvojnih časih leta 1944, rodil naš poštar Joţa Korošec.
Joţa izhaja iz večje druţine in je ţe kot 16-letnik odšel s trebuhom za kruhom. Leta
1960 je prišel v Lesce, se zaposlil v tovarni Veriga in si z ţivljenjsko sopotnico
Ivanko, ki jo je spoznal v tovarni Veriga, ustvaril dom in druţino.
Joţa je vesele narave, rad je med ljudmi in v dobri druţbi, zato mu delo med štirimi
zidovi v tovarni ni bilo ravno pisano na koţo. Leta 1969 se je zaposlil na pošti v
Radovljici in novi sodelavci so ga hitro vzeli za svojega. Kot se je pokazalo, je bil
rojen za poštarja. Med drugim je dobil tudi na območju KS Mošnje svoj dostavni
okraj. Kmalu so se med krajani in poštarjem stkale pristne prijateljske vezi. Tako je
Joţa postal član Športnega društva Mošnje in se udeleţeval raznih tekmovanj, pa
tudi kulturnih in drugih prireditev na vasi. To počne še danes. Je navdušen planinec,
najraje pa se v prostem času ukvarja z vrtnarjenjem. Kot upokojenec bo za te
dejavnosti imel odslej več časa. Poštar Joţa Korošec je bil zaradi svoje odprtosti,
prijaznosti in zglednega dela kar nekajkrat izbran za »naj poštarja Gorenjske«.
Naj mi bo dovoljeno, da se mu v imenu krajanov Mošenj zahvalim za njegovo
nesebično delo poštarja, prijatelja in dobrega športnika.
Vir: Poštni razgledi, februar 2002 (Ciril Zupan, Mošnje)

Martin Dijak
Upokojeni pismonoša Martin. Advent in bliţajoči se prazniki obudijo marsikak
spomin in v nas budijo ţeljo po medsebojni bliţini, po obisku prijateljev in starih
znancev. Spomnila sem se upokojenega pismonoša Martina Dijaka, ki nam je nekdaj
z neuničljivim optimizmom prinašal poleg pošte še veselje v hišo. Obiskala sem ga v
domu dr. Janka Benedika v Radovljici, kjer preţivlja jesen ţivljenja. Kljub dopolnjenim
83 letom je še čil in krepkega koraka.
»Na svet sem privekal na Koprivniku leta 1919, ravno na martinovo, zato so me tudi
krstili za Martina. Mladost sem preţivel doma in ko sem odrasel, sem občasno delal
pri gozdni upravi, pomagal pa sem tudi pri gradnji ceste na Koprivnik. Ko se mi je
1949 ponudila sluţba na pošti, sem jo z veseljem sprejel.

Začel sem na Brezjah, nato sem dolga leta nosil pošto v Lescah, nazadnje pa še v
Radovljici. 35 let sem bil star, ko sem se poročil z Milko. V Radovljici sva dobila
stanovanje, rodila sta se nama dva otroka, hčerka Martina in sin Joţe. Ţena je
kasneje delala v radovljiški Almiri, od tega več let v kuhinji.
Upokojen sem bil leta 1977. Čeprav je od tedaj minilo ţe četrt stoletja, še dobro
pomnim, kako je bilo na pošti. Kakor danes je bila tudi tedaj to odgovorna sluţba, le
da je danes to bolj poudarjeno in je zato poklic pismonoše zdaj bolj cenjen, kot je bil
včasih. Ljudje pa so nas sprejemali različno; če sem prinesel dobro pošto, so bili
veseli, sicer pa sem bil deleţen njihove nejevolje. Današnji pismonoši so motorizirani
in kakor vidim, dobro in lepo opremljeni. Imajo krasne obleke, bunde, šale, kape; vse
moderno in udobno, kot si človek lahko le ţeli. Pa kako močne in lepe čevlje imajo!
Jaz pa se spominjam, kako sem v deţju vedno znava sušil svoj edini par čevljev ob
štedilniku, da sem jih lahko zjutraj spet obul.«
Vir: Poštni razgledi, december 2002 (avtorica Ivanka Korošec)

Strojni poštni ţig Radovljica, 2002
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2003 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2003
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Strojni poštni ţig Radovljica, 2003
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2004 ☺☺

Priloţnostni poštni ţig »1. srečanje tabornikov – filatelistov«, 2004
Vir: delcampe.net

Strojni poštni ţig Radovljica, 2004
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2005 ☺☺

Štiri upravnice Pošte Radovljica, 2005
Vir: DAR
Op.: Od leve: Kristina Koman, Štefka Volc, Ivana Varl in Danica Sitar.
Spodaj: Poštar Joţe Korošec, ki je delal »pod komando« vseh štirih.
Upokojitve v PE Kranj – Danica Sitar upravnica v Radovljici. Danica Sitar,
upravnica pošte 4240 Radovljica, je vso svojo delovno dobo posvetila pošti. Z delom
je začela takoj po zaključeni srednji šoli in kot usluţbenka na okencu delala
predvsem na poštah Trţič in Radovljica. Z izobraţevanjem ob delu na Višji PTT šoli
je pridobila višjo izobrazbo in tako s teorijo nadgradila svoje bogate delovna izkušnje
ter z uspešnim in s prizadevnim delom napredovala najprej na delovno mesto
kontrolorke, potem pa na delovno mesto upravnice pošte 4240 Radovljica. Svoje
strokovno znanje je znala prenašati na mlajše sodelavce, ki jim je bila v
marsikaterem primeru formalni ali neformalni mentor. Pošta Radovljica, ki je v
zadnjem desetletju doţivela kar nekaj organizacijskih pretresov, je pod njenim
vodstvom uspela ohraniti nadpovprečno visok nivo kakovosti in urejenosti.
Čeprav se je upokojitve veselila in jo kar teţko čakala, pa Danica ni mogla skriti, da ji
je ob zaključku aktivnega ţivljenjskega obdobja kar malo hudo in da bo Pošto ter
svoje nekdanje sodelavce vsaj od časa do časa pogrešala. Njeno vabilo, da jo
obiščemo na bliţnjem vikendu, kjer se pogosto zadrţuje, zato gotovo ne bo ostalo
brez odziva.
Vir: Poštni razgledi, marec 2005

Danica Sitar (v sredini), 2005
Vir: Poštni razgledi, marec 2005
Cilka Aţman med upokojenci. V mesecu oktobru nas je polna energije zapustila
Cilka Aţman. Razmišljali smo, ali ji sploh ţe lahko pošljemo »sklep o starostni
upokojitvi«.
Gospa Cilka je začela z delom kot pripravnica na pošti v Radovljici leta 1969. Po
opravljenem strokovnem izpitu je kar hitro napredovala, obiskovala telegrafski tečaj in
postala prava telegrafistka. Svoje sposobnosti je uspešno izkoristila tudi v tiskovnih
središčih v Kranjski Gori, organiziranih ob športnih prireditvah v Planici in pod
Vitrancem. Ob obujanju spominov rada pove, kako so na teleprinterje tipkali obseţne
športne rezultate za naše in tuje športne redakcije.
Med delom na pošti je obiskovala razne tečaje in se kalila v znanju, ki ga je
prenašala na mlajše sodelavke in sodelavce. Doletele so jo vse novosti na vseh
poštnih področjih, vendar je vse z dobrohotnostjo sprejela in z veseljem delala do
zadnjega delovnega dne.
Da »delo kripi človeka«, res ni izrek kar tako; to nam dokazuje tudi naša Cilka, ki ji
ţelimo še veliko lepih trenutkov v krogu njenih dragih. / Fani Fabjan
Vir: Poštni razgledi, november 2005

Cilka Aţman (v sredini), 2005
Vir: Poštni razgledi, nov. 2005

Strojni poštni ţig Radovljica, 2005
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2006 ☺☺

Strojni poštni ţig Radovljica, 2006
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Priloţnostni poštni ţig »250. obletnica rojstva A. T. Linharta«, 2006
Vir: Pošta Slovenije

Priloţnostni poštni ţig »100 let javne knjiţnice v Radovljici«, 2006
Vir: Pošta Slovenije

Priloţnostni poštni ţig in kuverta »Srečanje vojne in cenzurirane pošte«, 2006
Vir: delcampe.net
☺☺ Leto 2007 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2007
Vir: arhiv Rok Sodja

Priloţnostni poštni ţig in kuverta »Odprtje prenovljene pošte«, 2007
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Strojni poštni ţig Radovljica, 2007
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2008 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2008
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Strojni poštni ţig Radovljica, 2008
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Strojni poštni ţig Radovljica, 2008
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2009 ☺☺
Priznanja šestim upravnicam gorenjskih pošt. Kranj - Vodstvo Pošte Slovenije je
pred kratkim na tradicionalnem srečanju upravnikov slovenskih pošt v Ljubljani
podelilo priznanja odličnim upravnikom pošt ter predstavilo poslovne rezultate in
usmeritve za nadaljnje delo. Priznanja in pohvale za odličnost je prejelo 59
upravnikov, od tega šest iz poslovne enote Kranj - Smiljana Berčič (pošta Ţiri),
Alenka Arih (Lesce), Tanja Arh (Radovljica), Sonja Benedičič (Kranj – mesto), Breda

Poje (Kranj) in Nada Tadl (Trţič). Pošta Slovenije s tovrstnimi priznanji spodbuja
zaposlene k še prijaznejši postreţbi, uglajenemu vedenju in strokovnosti.
Vir: arhiv.gorenjskiglas.si, 4. 10. 2009

arhiv.gorenjskiglas.si, 4. 10. 2009
Na podelitvi priznanj (od leve proti desni): Smiljana Berčič, Alenka Arih, generalni
direktor Aleš Hauc, direktor kranjske poslovne enote Miran Čehovin, Tanja Arh,
Sonja Benedičič in Nada Tadl.
 Štefka Volc. Ţivljenje je lepo. Rodila se je 2. avgusta 1939 v Podkorenu. … Po
končani osnovni šoli si je na vse kriplje prizadevala dobiti sluţbo. Napisala je več kot
50 prošenj, a brez uspeha. Šele s pomočjo in posredovanjem tetinega moţa je dobila
sluţbo na pošti. Nastopila jo je 17. februarja 1958 na pisemskem oddelku na pošti v
Kranju. »Vsak mesec je bilo spraševaje, učili smo se vsebine pravilnikov. Po
opravljenem izpitu so me premestili na pošto v Ţiri in nato v Kriţe,« se začetkov na
delovnem mestu spominja Štefka. Potem je v časopisu opazila razpis za sprejem na
gimnazijo in takoj je zaprosila za premestitev na takšno delovno mesto, da bi se ob
delu lahko šolala. Ugodili so ji in tako je dopoldne delala pri statistiki, popoldne pa se
je izobraţevala v gimnazijskem programu in leta 1964 opravila veliko maturo.
Dve leti kasneje se je odločila za nadaljevanje študija ob delu, kar je bila takrat
večinska praksa. Iz kranjske pošte se jih je kar pet vpisalo na višjo šola PTT v
Zagrebu. Slušatelji so bili iz različnih krajev Jugoslavije in imeli so en mesec
predavanja za vsak semester. Štefka je šolo uspešno končala. S pridobljeno
izobrazbo je postala kontrolorka, nato pa tudi upravnica radovljiške pošte. Po porodu
in 105 dnevih porodniškega dopusta je leta 1972 nastopila sluţbo planerja v Kranju
in to delo več kot uspešno opravljala vse do upokojitve.
Vir: Neznani časopis, december 2009 (avtorica Ivanka Korošec)

Štefka Volc, 2009
Vir: Foto Ivanka Korošec in arhiv druţine Volc

Strojni poštni ţig Radovljica, 2009
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2010 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2010
Vir: arhiv Rok Sodja
 Kristina Koman, upokojena upravnica pošte Radovljica.

V sluţbo na pošto. Po končani trgovski šoli se je Kristina za kratek čas zaposlila v
Črnomlju v trgovini z mešanim blagom, leta 1940 pa ţe prišla k pošti. Sprejeli so jo
na pošto Mengeš, in sicer 1. oktobra 1940, prav na njen 19. rojstni dan. Kaj kmalu se
je izkazalo, da je Kristina vestna, natančna in vedoţeljna. Na tečajih se je naučila
Morsejeve abecede, telegrafiranja in stenografiranja. Nadomeščala in po potrebi je
vskočila tudi na druge pošte v Domţalah, Radovljici, Kamniku in Črnučah. V
Radovljici so jo nato namestili za stalno. Kristina je obvladala nemški jezik, naučila se
je tudi zahtevne nemške stenografija. »Ves čas sem se učila. No, saj časa sem dosti
imela, to ni tako kot danes, ko ima človek kup dela.« In to pri svojih 89-letih misli čisto
resno! Strokovni izpit je opravila 22. 11. 1949 v Ljubljani.
Najprej je stanovala v gostilni Kunstelj in bila tam tudi na hrani. »Kadar grem na
pokopališče, se vedno ustavim tudi na grobu Kunsteljnove mame, saj je lepo skrbela
zame in mi vedno dajala dovolj jesti, kar je bilo v tistih časih pravo razkošje. Ko sem
nadomeščala v Podnartu, sem stanovala v Pogačnikovi gostilni; tudi tam so mi dajali
odlično hrano, za bivanje pa najlepšo sobo. Ljudje, ki sem jih srečevala v ţivljenu, so
bili dobri.« jim je hvaleţna še danes.
Ljubezen, dom druţina. Brhko Kristino so fantje povsod osvajali, njeno srca pa je
osvojil Miro Koman. »Vedno me je čakal, ko sem šla iz sluţbe.« se smehlja v
spominih zatopljena v tisti čas, ko so se med njima spletale nitke ljubezni. »Poročila
sva se 11. avgusta 1945 v radovljiški graščini. …
Z veseljem je delala na pošti. Upravnica pošte Radovljica je bila gospa Kristina od
leta 1950 do 1973, ko je odšla v pokoj. Iz svojih zapiskov mi prebere, da se je 11.
novembra 1961 radovljiška pošta preselila iz starih prostorov v Grajskem dvoru v
novo poštno zgradbo.
»Odnosi so bili vedno v redu, nikoli se nismo kregali. Ali pa da bi jaz koga prijavila!
Pri pošti je najpomembneje, da se blagajna vedno ujema. Včasih so me klicali v
špedicijo, ker se je pretrgala kakšna vreča. Enkrat je bila v njej zlatnina, ki je leţala
raztresena vse naokrog. Pobrali smo jo in zloţili skupaj, napisali zapisnik in poklicali
lastnika. Razloţili smo, kaj se je zgodilo in vse je bilo v redu. Vedno sem se bala
kraje ali poţara in vsak večer sem še enkrat šla pogledat na pošto, če je vse v redu.
Neko zimo, ko smo bili še v Grajskem dvoru, je bilo veliko snega. V prostoru je bila
peč in imeli smo dosti drva, vendar smo slabo kurili, saj drv ni bilo časa nalagati na
ogenj. Prodala sem ostanek drv in za tisti denar kupila vsem štirim poštarjem škornje.
Po vaseh tedaj ni bilo do hiš niti gazi in tako so jim škornji še kako prav prišli.«
Spominja se tudi, da je s pošte vedno nosila gradivo domov. »Poštne vestnike,
uradne liste in pravilnike … Gladko sem se jih naučila.« In pristavi še: »Na pošti je
treba biti urejen. Vedno sem se čedno oblekla. Poslušala sem vremensko napoved in
ţe zvečer pripravila obleko, torbico, deţnik … Ob sedmih zjutraj sem morala biti na
pošti, zamuditi jaz nisem smela«.
Vir: Poštni razgledi, 2010 (avtorica Ivanka Korošec)

Strojni poštni ţig Radovljica, 2010
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2011 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2011
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Na Gorenjskem odličnih šest pošt. Kranj - V Pošti Slovenije so tudi letos izvedli
izbor odličnih pošt, s čimer zaposlene v 557 poštnih poslovalnicah spodbujajo k še
bolj prijazni postreţbi, uglajenemu vedenju in strokovnosti. Med 59 poštami, ki so
prejele priznanja in pohvale za odličnost v poslovanju, je tudi šest pošt na
Gorenjskem. To so pošte v Ţireh (vodja Smiljana Berčič), Lescah (vodja Alenka Arih),
Radovljici (vodja Tanja Arh), Škofji Loki (vodja Simona Bergant), Kranju (vodja Peter
Bačič) in Trţiču (vodja Nada Tadl). Priznanja so podelili konec novembra na
tradicionalnem srečanju upravnikov slovenskih pošt v hotelu Habakuk v Mariboru.
Generalni direktor Aleš Hauc je ob tej priloţnosti poudaril, da so nagrajeni upravniki
zgled drugim tako glede prijaznosti poslovanja, splošne urejenosti in skrbi za okolje
kot tudi glede organizacije dela in medsebojnih odnosov. / Simon Šubic
Vir: gorenjskiglas.si, 12. 12. 2011

Letošnji nagrajenci z Gorenjske z vodstvom Pošte Slovenije (z leve): član uprave
Pošte Slovenije Vinko Filipič, namestnik generalnega direktorja Igor Marinič, Peter
Bačič, Alenka Arih, Smiljana Berčič, direktor PE Kranj Miran Čehovin, Tanja Arh,
generalni direktor Aleš Hauc in Nada Tadl.
Vir: gorenjskiglas.si, 12. 12. 2011

Strojni poštni ţig Radovljica, 2011
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2012 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2012
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Strojni poštni ţig Radovljica, 2012
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2013 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2013
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
Andreja Anderle se je na pošti Kranj zaposlila kot delavka na okencu v juliju 1974.
leta. Po dobrem mesecu je postala telefonistka v telefonski centrali. »Ročno« je
vzpostavljala telefonske zveze z drugimi centralami predvsem po takratni Jugoslaviji,
opravljala jutranje bujenje in vzpostavljala druge notranje in mednarodne telefonske
pogovore. Leta 1979 je postala blagajničarka, najprej na pošti v Kranju in kasneje na
pošti v Lescah. 1987 je pričela z delom kot kontrolorka na pošti Bled. Od 1996 do
polovice leta 1997 je vodila pošto Lesce, kasneje pa je do upokojitve delala na pošti
v Radovljici.
Vir: Poštni razgledi, okt./nov./dec. 2013

Priloţnostni poštni ţig »5 let društva zbiralcev Scirius«, 2013
Vir: Pošta Slovenije / arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2014 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2014
Vir: DAR

Strojni poštni ţig Radovljica, 2014
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
Op.: »Mašina« je slabo zagrabila kuverto, a glavno je, da je ţig izničil vrednost znamke!

Strojni poštni ţig Radovljica, 2014
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2015 ☺☺

Strojni poštni ţig Radovljica, 2015
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2016 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2016
Vir: arhiv Bojan Kranjc

Priloţnostni poštni ţig »260 let rojstva A. T. Linharta«, 2016
Vir: Pošta Slovenije

Strojni poštni ţig Radovljica, 2016
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2017 ☺☺

Strojni poštni ţig Radovljica, 2017
Vir: arhiv Bojan Kranjc / ebay.com

Priloţnostna kuverta »600 let prve omembe kopališča«, 2017
Vir: Knjiţnica A. T. Linharta Radovljica

Strojni poštni ţig Radovljica, 2017
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
☺☺ Leto 2018 ☺☺

Strojni poštni ţig Radovljica, 2018
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

Priloţnostni poštni ţig »10 let društva zbirateljev Scirius«, 2018
Vir: Pošta Slovenije

Priloţnostni poštni ţig in kuverta »Odprtje nove knjiţnice«, 2018
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka
Nagradili upravnike pošt. Kranj – Pošta Slovenije je na srečanju poslovodstva z
upravniki pošt na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani nagradila in pohvalila 42
upravnic in upravnikov pošt. V poslovni enoti Ljubljana so denarno nagrado za leto
2016 prejele tudi upravnice Tatjana Svetlin (1241 Kamnik), Tanja Arh (4270
Jesenice), Simona Bergant (4240 Radovljica) in Mateja Trajbarič (1215 Medvode),
pisno pohvalo pa upravnice Valentina Kepic (4210 Brnik – aerodrom), Helena Ogris
(4102 Kranj) in Sonja Vlahek (4271 Jesenice) ter upravnik Peter Bačič (4101 Kranj).
Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, je v nagovoru med drugim dejal, da
so upravnice in upravniki pošt eden od ključnih členov za delovanje in poslovanje
Pošte Slovenije, pri tem pa je med ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev v ospredje
postavil ukrepe za izboljšanje socialnega poloţaja zaposlenih, ukinjanje nedonosnih
storitev, povišanje cen nekaterih storitev in modernizacijo poslovanja. / Cveto
Zaplotnik
Vir: gorenjskiglas.si, 8. 1. 2018
Bob Zlodnjak – Večni mladenič. … Bob Zlodnjak je še čisto sveţ upokojenec. V
upokojenske vrste je stopil kot poštar na lendavski pošti letošnjega septembra.
Vendar ga je med upokojence kar teţko prištevati, saj s svojo okretnostjo,
ţivahnostjo in aktivnim ţivljenjskim slogom deluje kot večni mladenič. …

Po končani osnovni šoli se je takoj zaposlil. »V Elanu sem začel delati prav na svoj
petnajsti rojstni dan. Delal sem tudi v tovarni Veriga Lesce in lesni industriji Lip Bled,
leta 1982 pa sem prišel na pošto v Radovljici.« Pošti je bil potem zvest kar 35 let.
Začel je z dostavo v Lescah, nato so se vrstile razporeditve na Bled, Podnart, Naklo
in Brezje. Zadnji dve leti pa je zaradi selitve delal na pošti v Lendavi.
Vir: Vzajemna, januar 2018 (avtorica Ivanka Korošec)

Bob Zlodnjak
Vzajemna, januar 2018
☺☺ Leto 2019 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2019
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Op.: Oznaka g pomeni – pismonoška pošta Kropa (od 1. 2. 2019)!
☺☺ Leto 2020 ☺☺

Poštni ţig Radovljica, 2020
Vir: arhiv Brane Kukič-Kuka

Priloţnostni ţig »Hugo Roblek – 100. obletnica smrti«, 2020
Vir: Pošta Slovenije / fzs.si

Strojni poštni ţig Radovljica, 2020
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka

:::::::::::::::::::::::::::::::::::
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).

Predstojniki pošt 1925:
Begunje
Brezje
Kamna Gorica
Kropa
Lesce
Podnart
Radovljica

A. Lešnik
adm.
T. Lazar
L. Praprotnik
M. Schrey
H. Kavs
A. Pavšek

Vir: Staleţ osebja direkcije pošte in telegrama v Ljubljani po stanju 1. avgusta 1925
(Uprava direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani, Ljubljana 1925); posredoval Veni Ferant


Napisal: Goran Lavrenčak - DAR
Zadnjič dopolnjeno:

www.dar-radovljica.si
glavrencak@gmail.com
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