Ostale pošte v naši občini
Pošta Ljubno
☺☺ Leto 1870 ☺☺
Članek o ukinitvi poštne postaje na Zgornjem Otoku piše o štirih novih poštnih uradih v
naši občini. Med njimi omenja tudi poštna urada Podnart in Ljubno. V poštnih knjigah se
otvoritev poštne v Ljubnem omenja malce kasneje (maja 1871).
Vir: DAR

Laibacher Tagblatt, 12. 10. 1870
Op.: Zaprtje pošte na Otoku, najava odprtja novih pošt
v Podnartu, Ljubnem, Lescah in Begunjah!

Pošta Ljubno na Gorenjskem je delovala od 31. maja 1871 do 28. septembra 1876
(WK). Po drugi svetovni vojni je nekaj let delovala kot pomožna pošta pod okriljem
pošte Podnart (AL).
Vir: Bojan Kranjc

Poštni žig Ljubno na Gorenjskem (Maria – Laufen), 1873
Vir: arhiv Bojan Kranjc

☼☼☼☼

Pošta (nabiralnica) na Dobravi
Stanje pred poštno nabiralnico
Potovka. Na Dobravi je vdova in dobro znana potovka, kateri pravijo cijáza (cjáza).
Hišno ime je pri cijázi, rodbinsko ime je drugačno. Sinove in vse vkup nazivljejo
cijáznike; dobila je žena to ime, ker že mnogo let vsi župniji cijázi iz Krope pošto in
druge reči.
Orig. Vir: Zbornik – Slovenska matica, 1900 (avtor: F. F. Lužar)

Potovka Micka iz Krope, ki kljub svojim 7 križem še vedno vztrajno dvakrat na teden
prehodi pot iz Krope v Radovljico in nazaj. To pot hodi že 32 let in pravijo, da je izvršila
samo na tej poti že 50.000 km.
Vir: Ilustrirani Slovenec


Poštna nabiralnica na Srednji Dobravi
Pošta na Dobravi (1900-1918). V knjigi Gerharda Kuehnla: Postablagen Oesterreichs,
v oddelku Krain, Nachtrag 1989 (Pomožne pošte/zbiralnice Avstrije, oddelek Kranjska,
dodatek 1989) sem našel, da je na Dobravi delovala pošta od 1. 10. 1900
dalje (DOBRAVA P. KROPP).
V priloženi kopiji se vidi, da ni prav nobenih podatkov o vrsti žiga, do kdaj je delovala
ipd. V priročniku dr. Antona Lavriča Pomožne pošte na Slovenskem 1919 dalje, ta
poštna zbiralnica ni omenjena, kar pomeni, da je prenehala delovati v času Avstroogrske. Na Srednji Dobravi je bila v tem času gostilna Pogačnik in glede na podobnosti
v okolici (npr. gostilna in pošta Gabriljelčič na Brezjah), gre sklepati, da je bila v gostilni
Pogačnik pomožna pošta.
Vir: Napisal Igor Pirc (junij 2015)
Poštni nabiralnik dobe 1. oktobra na Dobravi pri Kropi.
Vir: Slovenec 26. 9. 1900
Nov poštni urad. Dne 1. vinotoka se vpelje na Dobravi, politični okraj Radovljica, nov
poštni urad, ki bo imel zvezo s Kropo in Podnartom.
Vir: Gorenjec, 29. 9. 1900
Na Dobravi pri Kropi so 1. t. m. dobili poštnega sela in je Dobrava odslej zvezana s
pošto Podnart.
Vir: Gorenjec, 9. 2. 1901

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


Konec poštne nabiralnice na Srednji Dobravi

Laibacher Zeitung, 12. 3. 1901
Poštni urad v sv. Joštu je bil z 1. marcem (d. M. – tega meseca) spremenjen v pošto, ki
bo štirikrat na teden povezana s pošto v Vrhniki. Kranjska deželna pošta je bila uvedena
v naslednjih okrožjih: Kranj, Škofja Loka, Bled, Borovnica, Šenčur in Podnart (tu za
kraje Posavc, Ljubno, Ovsiše, Polšica in Srednja Dobrava).
Google prevajalnik

Poštni nabiralnik »Pri Valentinu«, 1928
Vir: dobravske.domačije (arhiv Janke Ulčar)

Poštni nabiralnik »Pri Valentinu«, 1941-45
Vir: dobravske.domačije (arhiv Janke Ulčar)


Poštna dostava v KS Srednja Dobrava razdeljena na dve pošti

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

Nande Udir
Nande Udir, Kamna gorica, 28 novih naročnikov. 15 let je pismonoša in ima to srečo, da
že vseh 15 let nosi pošto na istem terenu: Kamna gorica, Zg. Dobrava, Mišače, Sp. in
Zg. Lipnica in Kamnica.
»Pri letošnji akciji je bilo vreme zelo naklonjeno,« pravi Nande, »pa se je dalo delati. Če
pa je dež ali sneg, se te vsak boji, če mu siliš moker in ves blaten v hišo. Nobenih
posebnih težav nisem imel. Ljudi sploh ni bilo treba posebno siliti, da bi ga naročili.
Kakšen je še sam rekel, a men' pa n'č na rečeš ... No, nekaj jih je že še ostalo za
naslednjo akcijo.«
Vir: Glas, 17. 1. 1978
Zg. Dobrava in Mišače je desetletja nosil pošto iz Kamne Gorice Udir Nande, že
pokojni. Bil je tudi kmet in klavec. Pozimi je med potjo iz pošte do Mišač včasih vmes
na Zg. Dobravi ali kje drugje zaklal prašiča, takrat je prinesel pošto na Mišače šele
pozno popoldan. Seveda utrujen in tudi malce okajen. Dokler ni dobil moped je prihajal
peš. Zamudo si je tudi nabiral ko je raznašal pokojnino.... Ljudje so ga imeli radi. Izdalo
ga je zdravje in dobil je zamenjavo. Kdo je nosil za njim ne vem, saj sem bil takrat v
službi in me ni bilo doma. Sedaj je v Kamni Gorici v pošti tudi trgovina z vse mogočim in
ljudje hodijo plačevati položnice ali dvigovati denar in po nakupih kruha, sadja, mesnine,
čistila, papirnato konfekcijo ... Pošto pa sedaj vozijo z avtom iz Radovljice, so hitri in
točni, se pa menjajo. Če je priporočeno ali paket in ni nikogar doma, poštar to pusti nato
na pošti v Kamni Gorici, tam te to čaka 14 dni.
Napisal Rok Gašperšič, april 2020
Krajevna skupnost Srednja Dobrava. Velike težave, ki jih nikakor ne morejo razrešiti,
imajo s pošto. Ob sobotah ne dobivajo pošiljk. Zanimivo pa je tudi, da del naselij iz
krajevne skupnosti spada pod pošto Kropa (Lipnica, Srednja in Spodnja Dobrava), del
pa pod Kamno gorico (Mišače in Zgornja Dobrava). Velikokrat prihaja zaradi takšne
organizacijske razdelitve do zmede in pošta težko najde pot do naslovnika. Zato želijo,
da bi celotna krajevna skupnost z vsemi naselji spadala pod eno pošto; pa naj bo že
pod katerokoli …

Vir: Gorenjski glas, 13. 12. 1985
Težave imajo s pošto. Srednja Dobrava — V krajevni skupnosti Srednja Dobrava v
radovljiški občini imajo nenehne težave s pošto. Ob sobotah je ne dobivajo. Še večji
problem pa je, ker del krajevne skupnosti pokriva pošta Kropa, drugi del pa pošta
Kamna gorica. Včasih mine tudi štiri in več dni, da naslovnik dobi pošto. To še posebno
moti krajane, ki imajo različne samoupravne zadolžitve in so doma na Zgornji Dobravi.
Sedež krajevne skupnosti je namreč na Srednji Dobravi. / C. R.
Vir: Gorenjski glas, 25. 2. 1986
Za Kropo je bil le en poštar, v dostavi je imel še Lipnico pri Kropi, Srednjo in Spodnjo
Dobravo in Brezovico, ki spada v KS Kropa. Na Zgornjo Dobravo, pa je nosil
Kamnogoriški poštar!
Napisal Božo Zupan, april 2020
Op.: Časovno ni opredeljeno!

Če se prav spominjam, je Nande nosil pošto na Zgornji Dobravi in Mišačah, drugi poštar
(čigar imena se ne spominjam) pa na Srednji in Spodnji Dobravi, Lipnici, Brezovici in
seveda Kropi.
Sicer so pa pošto nosili poštarji tako, kot so vasi imele poštne številke. Predvidevam, da
se številke pošt niso spreminjale. Pred sabo imam telefonski imenik Slovenije 2020.
Pod pošto Kamna Gorica (4246) spadata Zgornja Dobrava in Mišače, pod Kropo (4245)
pa Spodnja in Srednja Dobrava ter Lipnica. Obe pošti pokrivata seveda tudi druge vasi,
ki pa niso del Dobrave.
Zdenko je pošto nosil tudi v Lipnici, Brezovici in po celi Kropi, ker je bil edini poštar
(poleg uslužbenke za okencem) v kroparski pošti.
Napisal Mato Pecar
☼☼☼☼

Pomožna pošta Mošnje
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)

Žig pomožne pošte Mošnje, 1904-07
Vir: arhiv Bojan Kranjc
Domače vesti. … Danes pa je dobil narodni odbor neko pismo, v katerem sta bila
okrožnica in kandidatna lista, naslovljena na slavni župnijski urad Sv. Andrej, pošta
Mošnje pri Radovljici. — vrnjena. Neki gospod Trpin je namreč, ko je videl okrožnico
podpisano od „narodnega volilnega odbora", gotovo takoj bil prepričan, da se pod tem
imenom skrivajo sami — framasoni, ali vsaj kakšni liberalni „maherji" in krepko je zavrnil
pismo, na katero je zapisal: „nazaj se ne sprejme! Trpin".
Vir: Edinost (Trst), 1. 4. 1914

Kmetovalec, 15. 2. 1922

Žig pomožne pošte Mošnje, 1935
Vir: delcampe.net

Jaz vidim: 27. 7. 1935. Imam pa občutek, da ne gre za odtis žiga pomožne pošte.
Kolikor vem pomožna pošta Mošnje po 1. svetovni vojni ni delovala. Zvezdici sta
previsoko. Morali bi biti na sredini črte. Spodnji izrezan del je bil verjetno dokaj velik.
Verjetno gre za adaptiran žig kakšnega urada. / napisal Bojan Kranjc
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