
Pošta Podnart 
 

Čas, predno je bila v Podnartu Pošta 
 
Leta 1799 je izšla prva izmed štirih knjig »Topografskih poštnih leksikonov« (Podnart je 
omenjen v tretji, izdani leta 1800). Na koncu je bil tudi podatek oddaljenosti 
posameznega kraja do najbliţje poštne postaje. Podnartu je bila takrat najbliţja poštna 
postaja v Zapuţah, ki je bila odprta ţe ok. 1783. 
Vir: DAR 
 

 
 

Topographisches Post Lexikon, 1800 
Op.: Omemba najbliţje poštne postaje (Zapuţe)! 

 
 
Leta 1835 se poštna postaja iz Zapuţ preseli na Zgornji Otok. Leta 1845 se odpre pošta 
v Radovljici, leta 1850 v Kropi, leta 1870 v Kamni Gorici in leta 1890 v Podnartu. 
Vir: DAR 
 



  
 

Laibacher Zeitung, 18. 1. 1845 
Op: Članek o otvoritvi pošte v Radovljici. 

 
 

☺☺  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 postaje Podnart omenja šele v letu 1890. V tem obdobju nismo našli 
nobenega drugega podatka (ali npr. poštni ţig pošte Podnart), zato ostaja uradna 
otvoritev pošte v Podnartu v letu 1890. 
Vir: DAR 
 
 

 



 
 

Laibacher Tagblatt, 12. 10. 1870 
Op.: Zaprtje pošte na Otoku, najava odprtja novih pošt  

v Podnartu, Ljubnem, Lescah in Begunjah! 

 
 

☺☺  Leto 1890  ☺☺ 

 
V Podnartu otvori se jutri nova pošta, ki bode imela vsakdanjo petkratno zvezo s 
kolodvorom Podnartskim. 
Vir: Slovenski narod, 15. 1. 1890  
 
Pošto v Podnartu so odprli 19. januarja 1890. / Vir: Müller. 
 
 

☺☺  Leto 1891  ☺☺ 

 

 
 

Postalmanach 1891 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe. 
Vir: Postalmanach 1891   

 
 

☺☺  Leto 1892  ☺☺ 

 

 
 

Postalmanach 1891 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe. 
Vir: Postalmanach 1892   



 
 
Angekommene Fremde. Am 12. Marz. Elefant - Pogačnik, Postmeister, Podnart. 
Vir: Laibacher Zeitung, 15. 3. 1892 
Op.: Gost hotela Slon v Ljubljani: Pogačnik (poštni mojster iz Podnarta) 

 
 

☺☺  Leto 1893  ☺☺ 

 

 
 

Postalmanach 1893 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef, Kappus Ljudmila. Pošta ust. 1890, promet (v letu 1891) 797 
gold. 
Vir: Postalmanach 1893   

 
 

☺☺  Leto 1894  ☺☺ 

 

 
 

Postalmanach 1894 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef. Pošta ust. 1890, promet (v letu 1892) 898 gold. 
Vir: Postalmanach 1894   
 
 

 
 

Amtsblatt zur Laibacher Zeitung, 28. 4. 1894 
Op.: C. kr. Poštni urad Podnart išče izkušeno poštno odpravnico. 

 



 

☺☺  Leto 1895  ☺☺ 

 

 
 

Postalmanach 1895 

 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef, Podjed Antonija. Pošta ust. 1890, promet (v letu 1893) 840 
gold. 
Vir: Postalmanach 1895   
 
 

 
 

Laibacher Zeitung, 23. 11. 1895 
Op.: Joţef Pogačnik, poštar v Podnartu – izvoljen v Sanitetno direkcijo v Radovljici. 

 
 

☺☺  Leto 1896  ☺☺ 

 

 
 

Postalmanach 1896 

 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef, Podjed Antonija.Pošta ust. 1890, promet (v letu 1894) 746 
gold. 
Vir: Postalmanach 1896   
 
 



 
 

Laibacher Zeitung, 10. 12. 1896 
Op.: Zahvala c. kr. Poštnemu uradu Podnart. 

 
 

☺☺  Leto 1897  ☺☺ 

 
(Nova brzojavna postaja.) Dne 23. junija t. I. odprla se je v Podnartu, političnem okr. 
radovljiškem, nova brzojavna postaja z omejeno dnevno sluţbo, zdruţena s tamošnjim 
poštnim uradom. 
Vir: Slovenski narod, 25. 6. 1897  
 
 

 
 

Postalmanach 1897 

 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef, Cik Terezija. Pošta ust. 1890, promet (v letu 1895) 1088 gold. 
Vir: Postalmanach 1897   
 
 

☺☺  Leto 1898  ☺☺ 

 

 
 

Postalmanach 1898 

 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef, Cik Terezija. Pošta ust. 1890, promet (v letu 1896) 719 gold. 
Vir: Postalmanach 1898   
 



 

 
 

Kmetovalec, 15. 11. 1898 
Op.: Mini oglas z omembo pošte Podnart. 

 

 

☺☺  Leto 1899  ☺☺ 

 

     
 

Poštni žigi Podnart, 1899   
Vir: arhiv Bojan Kranjc   

 
 

 
 

Postalmanach 1899 

 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef, Cik Terezija. Pošta ust. 1890, promet (v letu 1897) s pisemsko 
pošto 798 gold., s telegrafom 107 gold. 
Vir: Postalmanach 1899   

 
 



  
 

Poštni žig in pismo poslano v Podnart, 1899 
Vir: dLib – NUK 

 
 

☺☺  Leto 1900  ☺☺ 

 

   
 

Poštni žigi Podnart, 1900  
Vir: dLib-NUK (1, 2) 

 
 

 
 

Postalmanach 1900 

 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef, 3. razred, 2 stopnja; Čik Terezija. Pošta ust. 1890, promet (v 
letu 1898) s pisemsko pošto 985 gold., s telegrafom 181 gold. 
Vir: Postalmanach 1900   
 

 

☺☺  Leto 1901  ☺☺ 

 



 
 

Postalmanach 1901 
 
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef (3. razred, 1. stopnja); Cik Terezija. Pošta ust. 1890, promet (v 
letu 1898) s pisemsko pošto 803 gold., s telegrafom 145 gold. 
Vir: Postalmanach 1901   
 
 

 
 

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 deţelna pošta je bila uvedena 
v naslednjih okroţjih: Kranj, Škofja Loka, Bled, Borovnica, Šenčur in Podnart (tu za 
kraje Posavc, Ljubno, Ovsiše, Polšica in Srednja Dobrava). 
Google prevajalnik 
 
 
Na Dobravi pri Kropi so 1. t. m. dobili poštnega sela in je Dobrava odslej zvezana s 
pošto Podnart. 
Vir: Gorenjec, 9. 2. 1901 
 
 

☺☺  Leto 1902  ☺☺ 

 

 
 



Poštni žigi Podnart, 1902  
Vir: ebay.com  

 
 

 
 

Postalmanach 1902 
 
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef (3. razred, 1. stopnja).  
Vir: Postalmanach 1902   

 
 

Osebne vesti. Za poštarje drugega razreda so imenovani: … gg. Josip Pogačnik v 
Podnartu. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 24. 10. 1902 

 
 

☺☺  Leto 1903  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žigi Podnart, 1903  
Vir: DAR 

 
 

 
 

Postalmanach 1903 
 
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef (2. razred, 2. stopnja). Rojen 9. 8. 1866. Poštni mojster od 16. 
1. 1890, zadnje napredovanje 1. 1. 1902.  
Vir: Postalmanach 1903   
 
 



Telefonska zveza na Gorenjskem. C. kr. Poštno in brzojavno ravnateljstvo je izdelalo 
načrt, po katerem bi se ob progi drţavne ţeleznice najvaţnejši kraji pritegnili v 
inteiurbanski telefonski promet in bi se telefonske naprave vpeljale v poštnih uradih v 
Trbiţu, Beli peči, Mojstrani, na Jesenicah, v Javorniku, Lescah, Radovljici, Podnartu, 
Kranju in Ljubljani. Pri morebitni vpeljavi v Trţiču, Škofji Loki in na Bledu bi bilo treba 
napraviti stranske zveze. Troški za vnanjo napravo bi znašali okrog 124.000 kron in bi 
imele k tem troškom prispevati prizadete občine 30 % prispevek v znesku 33.000 kron. 
Vir: Gorenjec, 11. 7. 1903 

 
 

☺☺  Leto 1904  ☺☺ 

 

   
 

Poštni žig Podnart, 1904 
Vir: dLib – NUK / DAR 

 
 

 
 

Postalmanach 1904 
 
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţef (2. razred, 2. stopnja). Rojen 9. 8. 1866. Poštni mojster od 16. 
1. 1890, zadnje napredovanje 1. 1. 1902.  
Vir: Postalmanach 1904   

 
 

☺☺  Leto 1905  ☺☺ 

 



  
 

Poštni žig Podnart, 1905 
Vir: ebay.com 

 
 

 
 

Postalmanach 1905 
 
Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe (2. razred, 2. stopnja). Rojen 9. 8. 1866. Poštni mojster od 16. 
1. 1890, zadnje napredovanje 1. 1. 1902.  
Vir: Postalmanach 1905   

 
 

Poverjeniki - Podnart: Kalan Ivan, učitelj na Olšah. Koţelj Mihael, ţupnik v 
Podbrezjah. Kriţaj Nikolaj, ţupnik na Olšah. Pogačnik Anton, ţupan in posestnik v 
Podnartu. Pogačnik Joţef, c. kr. poštar in posestnik, deţelni in drţavni poslanec v 
Podnartu (poverjenik). Rauter Janko, načelnik ţel. postaje v Podnartu. 
Vir: Letopis Slovenske Matice, 1905 

 
 

☺☺  Leto 1906  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart, 1906 
Vir: delcampe.net 



 
 

 
 

Postalmanach 1906 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe (2. razred, 2. stopnja). Rojen 9. 8. 1866. Poštni mojster od 16. 
1. 1890, zadnje napredovanje 1. 7. 1905.  
Vir: Postalmanach 1906   

 
 

 
 

Vir: Gorenjec in Slovenski tehnik (Praga), april 1906 
Op.: Oglas z omembo pošte Podnart. 

 
 

☺☺  Leto 1907  ☺☺ 

 

     
 

Poštni žig Podnart, 1907 
Vir: delcampe.net (oba) 

 
 

 
 

Postalmanach 1907 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe (2. razred, 2. stopnja). Rojen 9. 8. 1866. Poštni mojster od 16. 
1. 1890, zadnje napredovanje 1. 7. 1905.  



Vir: Postalmanach 1907   
 

 
 

 
 

Podnart, od. 1907 
Vir: arhiv Maksimilijan Košir (Foto: Franc Pavlin) 

Op.: V hiši Josipa Pogačnika (na levi) je bila prva pošta v Podnartu. 
 
 
Iz Kovorja. (Nagajivost c. kr. pošte v Podnartu). C. kr. davčni urad v Črnomlju pošilja mi 
mesečnino po poštni nakaznici v Trţič. Za mesec julij t. l. je prišla dotična nakaznica z 
določno pisanim naslovom: »G. Fr. Gr. naduč. v z. p. v Trţiču (Neumarkl) Gorenjsko«, v 
roke poštarja v Podnartu. Ta pošta me mrzi radi mojega drugačnega političnega 
naziranja, kar se je prav razločno pokazalo prilično volilnega shoda, katerega je letošnjo 
spomlad priredil na Brezjah gosp. Josip Pogačnik, c. kr. poštar tam. Kako bi se malce 
maščeval nad tem – »nepridimigaprav«, - kaj stori? – Samih golih »fickov« (vin.) in 
grošičkov (sesetvin.) v zavojčku, podobnih vojaškim patronom – za pribliţno 40 kron –
zaveţe v denarno vrečico, poloţi zgoraj omenjeno nakaznico c. kr. davčnega urada v 
Črnomlju (naslovljena je: Fran Gros, naduč. v z. p. Trţiču (Neumarklt) Gorenjsko) na 
vrh, in vse pošlje – čujte kam? – na c. kr. poštni nabiralnik v Kovor, kateri nabiralnik 
oskrbuje tamošnji čevljar I. Praprotnik. Ponosno me pozdravi tamošnji čevljar, ko pridem 
10. t. m. na c. kr. poštni nabiralnik v Kovor po časopis »Sl. Narod« - rekoč mi: Gospod 
učitelj »cev ţakelj denarja imam za vas tukaj«, - ter samozavestno postavi vrečico s – 
»ficki« na mizi in ponosno vrši posel c. kr. poštarja -, in jaz mu podpišem prejemno 
pobotnico. – Kaj nismo ţe daleč v Avstriji -?! Gospod Praprotnik, - danes gotovo c. kr. 
adiatus Podnartske pošte – pomaga mi potem spraviti vinarsko »municijo« v ţepe in 
navezala sva še precej veliko culico v ţepni robec samo pristnih c. kr.«fickov«. – In tako 
nabasan z c. kr. avstrijsko dragocenostjo, - kaj storim? – Potni les v roko – in kar 
pobrišem jo po kovorski cesti naravnost tjadol proti ljubeznivemu, postreţljivemu in 



prijaznemu Podnartu. – Gospod urednik! To so me gledali – Kovorjani in Izvirčani, ko 
sem liki teţka baterija vlekel to bakreno in nikeljevo c. kr. avstrijsko »municijo« v ţepih 
in ţepnem robcu dol po Kovorskemu in Izvirškemu polju naravnost – v Podnart. Niti, - 
navadno precej močna trţiška burja, - ni me mogla za las spraviti iz moje smeri na levo 
ali desno stran ceste – in ţepi viseli so mi teţe dol do kolen. – In tako armiran – do zob 
oboroţen jo primaham ob pol 12. uri na c. kr. podnarski poštni urad. – Tu se 
»entladam« - liki električna baterija – dopolno nasičena, - in »ficki« so spet tam, kjer so 
bili pred tremi urami. – Potom poštnih nakaznic zamašim tiste svoje vsakomesečne 
dolţne luknje, katere so mi prav tako malo povšeči, kakor sitnosti in nagajivosti c. kr. 
pošte Podnartske. – V Kovorju, dne 12. julija 1907. Fran Gos, nadučitelj v z. p.  
Vir: Gorenjec, 20. 7. 1907 
 
 

☺☺  Leto 1908  ☺☺ 

 

 
 

Postalmanach 1908 
 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe (2. razred, 2. stopnja). Rojen 9. 8. 1866. Poštni mojster od 16. 
1. 1890, zadnje napredovanje 1. 7. 1905.  
Vir: Postalmanach 1908   

 
 

☺☺  Leto 1909  ☺☺ 

 

 
 

Slovenec, 18. 10. 1909 
Op.: Oglas z omembo pošte Podnart. 

 
 

☺☺  Leto 1910  ☺☺ 

 
Imenik deželnih poslancev. … Pogačnik Josip, komtur Franc Joţefovega reda, član 
drţavnega ţelezniškega sveta in poljedelskega sveta, drţavni poslanec, posestnik in 
poštar v Podnartu. (Volilni okraj Radovljica- Kranjska Gora.) 
Vir: Obravnave deželnega zbora kranjskega …, 1908-1910 

 



 

☺☺  Leto 1911  ☺☺ 

 

Narodna zavednost. V Ljubnem pri Podnartu na Gorenjskem, kjer bujno cvete 
katoliška zavest, je bilo poslano te dni v Katoliško tiskarno pismo, na katerem je stala 
firma odpošiijalca: Johann Kocijančič, Wollkartetschen-Fabrikation in Maria Laufen, 
Post Podnart (Oberkrain). Taki so tisti zavedni katoliški moţje! 
Vir: Jutro, 17. 3. 1911 
 
 

 
 

Domoljub, 18. 5. 1911 
Op.: Oglas z omembo pošte Podnart. 

 
 

 
 

Slovenec, 20. 5. 1911 
Op.: Predstavitev kandidatov za volitve v drţavni zbor. 

 
 

   
 

Poštni žig Podnart (a), 1911 
Vir: Hermann Sanbach  

Op: Poslano iz Podnarta 13. 6. 1911 

 
 

☺☺  Leto 1912  ☺☺ 



 
Pošta Podnart: poštar Josip Pogačnik, oficial (admin.) Ivan Rabič. 
Pod pošto Podnart so spadali kraji: Češnjica, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava, 
Zgornja Dobrava, Dobravica, Lipnica, Ljubno, Mišače, Olsiše (Ovsiše), Otoče, Podnart, 
Polšica, Posavec, Praproče, Prezrenje, Rovte in Zaloše. 
Vir: Adresar za Kranjsko (Ljubljana, 1912) 
 
 
Iz poštne službe. Poštni oficianti so postali: … aspirantinja Marija Smerdu v Ilirski 
Bistrici. 
Vir: Slovenec, 4. 9. 1912 
Op.: Leta1918 zaposlena na pošti v Podnartu. 

 
 

 
 

Vojaška specialka, 1912 
Vir: DAR in Rok Gašperšič 

 
 

☺☺  Leto 1913  ☺☺ 

 



   
 

Poštni žig Podnart (a), 1913 
Vir: DAR 

 
 

 
 

Postalmanach 1913 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe (2. razred, 2. stopnja) 
Vir: Postalmanach 1913  

 
 

☺☺  Leto 1914  ☺☺ 

 

 
 

Postalmanach 1914 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe (2. razred, 2. stopnja – peti plačilni razred). Rojen 9. 8. 1866 v 
Podnartu. Poštni mojster od 1. 7. 1890, zadnje napredovanje 1. 2. 1913.  
Vir: Postalmanach 1914   

 

 

☺☺  Leto 1915  ☺☺ 

 



   
 

Poštni žig Podnart (a), 1915 
Vir: delcampe.net 

 
 

 
 

Postalmanach 1915 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe (2. razred, 2. stopnja – peti plačilni razred). Rojen 9. 8. 1866 v 
Podnartu. Poštni mojster od 1. 7. 1890, zadnje napredovanje 1. 2. 1913.  
Vir: Postalmanach 1915   
 
 

☺☺  Leto 1916  ☺☺ 

 

 
 

Pismo – Srednja Dobrava - Pošta Podnart, 1916 
Vir: sl.wikibooks.org (arhiv Joško Resman) 

 

 



 
 

Postalmanach 1916 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe (2. razred, 1. stopnja – peti plačilni razred). Rojen 9. 8. 1866 v 
Podnartu. Poštni mojster od 1. 7. 1890, zadnje napredovanje 1. 7. 1913.  
Vir: Postalmanach 1916   

 

 

☺☺  Leto 1917  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1917 
Vir: DAR 

 

 
 

 

Postalmanach 1917 
 

Osebje - C. kr. neerarični poštni urad (poštna direkcija Trst): 
Podnart: Pogačnik Joţe (2. razred, 1. stopnja – šesti plačilni razred). Rojen 9. 8. 1866 v 
Podnartu. Poštni mojster od 1. 7. 1890, zadnje napredovanje 1. 7. 1916.  
Vir: Postalmanach 1917   
 
 

☺☺  Leto 1918  ☺☺ 

 

Osebne vesti s pošte. … Premeščene so naslednie poštne oficiantke: … Dragotina 
Jereb iz Postojne v Podnart. 
Vir: Slovenski narod, 14. 3. 1918 
 
 

 
 



 

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

 
 

☺☺  Leto 1919  ☺☺ 

 

   
 

Poštni žig Podnart (a), 1919 
Vir: ebay.com 

 
 

☺☺  Leto 1920  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1920 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 
Osebne vesti s pošte. Imenovani so: …za poštarico poštna oflcijantka Marica Smerdu 
v Podnartu. 
Vir: Jugoslavija, 11. 7. 1920 
 
 
Otvoritev telefona v Podnartu. Pri poštnem uradu Podnart se je otvorila dne 16. julija 
t. l. telefonska centrala z javno govorilnico za krajevni in medkrajevni telefonski promet. 



Vir: Slovenski narod, 22. 7. 1920 
 
 

☺☺  Leto 1921  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1921 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

☺☺  Leto 1922  ☺☺ 

 

 
 

Slovenec, 3. 5. 1922 
Op.: Oglas z omembe pošte Podnart. 

 
 

 
 

Jutro, 10. 12. 1922 
Op.: Oglas z omembe pošte Podnart. 

 
 

☺☺  Leto 1923  ☺☺ 

 



 
 

Poštni žig Podnart (a), 1923 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

☺☺  Leto 1924  ☺☺ 

 
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: poštarji oziroma poštarice: … Hilda Kavs iz 
Kranja v Podnart. 
Vir: Slovenski narod, 16. 4. 1924 
 
 

☺☺  Leto 1925  ☺☺ 

 
 
Zaposleni na Pošti Podnart: 
Kavs Hilda (roj. Čop); upravnica. Pošta Podnart; razred in stopnja II/2, T (telegraf), t 
(telefon), L (sluţba). 
Finţgar Ivan, III. skupina (zvaničnik, pripravnik); roj. 16. 2. 1880 (Dolenja vas); delovna 
doba: 6 let, 11 mesecev. 
Vir: Stalež osebja direkcije pošte in telegrafa, 1. 8. 1925  
 
 
Izpremembe v poštni službi. V področju ljubljanske poštne direkcije so premeščeni: … 
Tereza Prijateljeva iz Kranja v Podnart. 
Vir: Narodni dnevnik, 25. 2. 1925 
 
 
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Mara Kocijančičeva iz Podnarta v Kriţe 
na Gorenjskem. 
Vir: Narodni dnevnik, 20. 3. 1925 
 
 

☺☺  Leto 1926  ☺☺ 
 



 
 

Jutro, 19. 9. 1926 
Vir: Mini oglas z omembo pošte Podnart. 

 
 

☺☺  Leto 1927  ☺☺ 
 

Osebne vesti s pošte. Napredovali so zvaničniki 3. skupine za pismonoše v 2. skupini: 
… Iv. Finţgar v Podnartu. 
Vir: Jutro, 8. 4. 1927 
 
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Olga Moser iz Ljubljane v Podnart. 
Vir: Jutro, 16. 10. 1927 
 
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Olga Moser iz Podnarta v Št. Vid nad 
Ljubljano. 
Vir: Jutro, 3. 11. 1927 
 
 

☺☺  Leto 1928  ☺☺ 
 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1928 
Vir: delcampe.net 

  
 

Pošta Podnart; drţavna pošta; razred in stopnja III/3, T (telegraf), t (telefon), L 
(sluţba), Čop Hilda, II. kategorija, 4. skupina (predstojnica pošte), roj. 4. 11. 1897. 
Delovna doba: 9 let, 9 mesecev, 16 dni. 
Vir: Stalež osebja direkcije pošte in telegrafa, 1. 9. 1928 
 

Zaposleni na Pošti Podnart: 



Kavs Hilda (roj. Čop); upravnica. Pošta Podnart; razred in stopnja II/2, T (telegraf), t 
(telefon), L (sluţba). 
Finţgar Ivan, III. kategorija, 2. skupina (zvaničnik, pisar); roj. 16. 2. 1880 (Dolenja vas); 
delovna doba: 14 let, 1 mesece. 
Vir: Stalež osebja direkcije pošte in telegrafa, 1. 9. 1928 

 
 

 
 

Slovenec, 17. 6. 1928 
Op.: Oglas z omembo poštnega sla in pošte Podnart. 

 
 

Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Vladislava Mikuţ z Ljubljane 3 v Podnart. 
Vir: Jutro, 3. 8. 1928 
 
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Vladislava Mikuţ iz Podnarta v Lesce. 
Vir: Jutro, 23. 8. 1928 
 
Osebne vesti s pošte. … Iz 4. skupine v 3. skupino II. kategorije so napredovali pb. ur. 
… Hilda Čop roj. Kavs v Podnartu. 
Vir: Jutro, 23. 9. 1928 
 
 

☺☺  Leto 1929  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1929 



Vir: delcampe.net 
 
 
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Justina Marušič z Ljubljane 1 v Podnart. 
Vir: Jutro, 5. 2. 1929 
 

 
Osebne vesti s pošte. … Imenovani so – za pogodbene poštarje: … Jos. Kračnik v 
Podnartu. 
Vir: Jutro, 15. 6. 1929 
 
 
Osebne vesti s pošte. … Premeščeni so: … Justina Marušič iz Podnarta v Kranj. 
Vir: Jutro, 3. 7. 1929 

 
 

☺☺☺ 

 

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

 
 

☺☺  Leto 1930  ☺☺ 

 

 
 

Domovina, 16. 10. 1930 
Op.: Oglas z omembo pošte! 

 
 

☺☺  Leto 1931  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1931 



Vir: arhiv Pavel Rakovec 
 
 

 
 

Slovenec, 1. 3. 1931 
Op.: Oglas-voščilo z omembo pošte Podnart! 

 
 

☺☺  Leto 1932  ☺☺ 

 

   
 

Poštni žig Podnart (a), 1932 
Vir: delcampe.net 

 
 

☺☺  Leto 1933  ☺☺ 

 

   
 

Poštni žig Podnart (a), 1933 
Vir: arhiv Pavel Rakovec 

 



 

☺☺  Leto 1934  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1934 
Vir: delcampe.net 

 

   
 

Poštni žig Podnart (a), 1934 
Vir: delcampe.net 

 
 

☺☺  Leto 1935  ☺☺ 

 

 
  

Poštni žig Podnart (a), 1935 



Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka 
 
 

☺☺  Leto 1936  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1936 
Vir: delcampe.net 

 
 

☺☺  Leto 1937  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1937 
Vir: DAR 

 
 

☺☺  Leto 1938  ☺☺ 

 



  
 

Poštni žig Podnart (a), 1938 
Vir: kupindo.com 

 
 

☺☺  Leto 1939  ☺☺ 

 
Za redno dostavo pošte. Ljubno, 6. novembra. Vaščani osobito obrtniški in trgovski 
krogi v Ljubnem so bili nemalo začudeni, ko jim je selski pismonoša pogodbene pošte v 
Podnartu pred kakimi 14 dnevi sporočil, da bo namesto dosedanjega vsakodnevnega 
dostavljanja pošte takoj po prihodu jutranjega vlaka ob 8. uri dostavljal pošto v bodoče 
vsak drugi dan in še to v poznih popoldanskih urah, ko bo obiskal vse ostale manjše 
vasi v okolici občine Ovsiše, kakor da smo poštah v zadnjem času kot kaka majhna 
gorska vas, kjer dobi tu pa tam vaščan izjemoma kako pismo. 
Poštni upravi bi moralo biti znano, da tvori gro poštnih interesentov psi poštni upravi v 
Podnartu izmed vseh prizadetih vasi prav Ljubno s svojim obrtništvom in trgovino. Pri 
tako vaţni spremembi bi bito treba dati temu pridobitnemu prebivalstvu moţnost, da se 
izjavi in poda svoje pomisleke. In vendar se je to zgodilo brez vsakega obvestila, ne 
vemo, po čigavi iniciativi in iz kake potrebe. Upali smo, da bodo gospodje, ki stoje na 
»špici«, proti takemu zapostavljanju naše vasi kaj ukrenili, toda po vseh znakih se to ne 
bo zgodilo. Zato smo primorani za zdaj, tem potom najodločneje protestirati in zahtevati, 
da se ta za naše razmere nesprejemljiva odredba takoj popravi in se nam dostavlja 
pošta takoj po prihodu vlaka, ki opravlja poštni promet, zjutraj kakor doslej. 
Prebivalstvo vasi Ljubno tvorijo po večini obrtniki in trgovci, katerih mnogi uporabljajo 
pošto za eksport svojih izdelkov po celi drţavi in tudi še preko njenih meja, vsekakor pa 
pride za vsakega vaščana v poštev pošta za pisemska naročila in dobro razširjeno 
časopisje, v naši vasi. Nekako do l. 1872 je bil v naši vasi poštni urad in dobro nam je 
znano, po kakih vplivih smo ga izgubili. Dolgo po odvzemu poštnega urada smo bali 
tako zapostavi jeni, da smo morali imeti svojega vaškega pismonošo in plačevati od 
pisma in dopisnice, šele po dolgi borbi se nam je pošta dostavljala po poštnem slu 
brezplačno. To je bilo v času pred vojno pod poštno direkcijo v Trstu. 
Smatrali smo za potrebno napisati te vrstice. Vzdrţujemo se vsake nadaljnje kritike in 
opisovanja ter upamo, da nam poštna uprava takoj popravi krivico, tako, da se nam bo 
dostavljala pošta vsak dan takoj v dopoldanskem času ko doslej. 
Vir: Jutro, 7. 11. 1939 

 



 

☺☺  Leto 1940  ☺☺ 

 

 
 

Kmetovalec, 15. 5. 1940 
Op.: Mini oglas z omembo pošte Podnart. 

 
 

 
 

Pošta Podnart med okupacijo 
 

☺☺  Leto 1941  ☺☺ 

 
V spisku poštnih uradov Velikega rajha je poštni urad Kropp omenjen za leti 1941 in 
1942, od leta 1943 do konca vojne pa ni več naveden, kar kaţe na to, da so ga zaprli. 
To posredno dokazujejo nekatera pisma pošiljateljev iz Krope, oddana na pošti v 
Podnartu.  
Vir: Vigenjc XI. (Poštni urad Kropa, avtor Igor Pirc) 
 
 

 
 

Pismo – poslano na Dobravo, pošta Podnart, 1941 
Vir: wikipedia.org (arhiv Andreja Pogačnik Jarc) 

Op.: Dopisnica nosi datum 8. april 1941 

 
 



 
 

Karawanken Bote, 20. 9. 1941 
Op.: Oglas z omembo pošte Podnart. 

 
 

☺☺  Leto 1943  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1943 
Vir: arhiv Rok Gašperšič 

 
 

☺☺  Leto 1944  ☺☺ 

 

     
 

Poštni žig Podnart (a), 1944 
Vir: delcampe.net (1, 2) / arhiv Bojan Kranjc (3) 



 
 

 
 

Karawanken Bote, 1. 4. 1944 
Op.: Mali oglas z omembo pošte Podnart. 

 
 

 
 

Poštna nalepka Podnart, 1944 
Vir: delcampe.net 

 
 

☺☺☺☺ 

 
 

Pošta Podnart (FLRJ) 
 

☺☺  Leto 1945  ☺☺ 

 

 
 

Slovenski poročevalec, 12. 6. 1945 
Op.: Članek z omembo pošte Podnart. 

 
 

☺☺  Leto 1946  ☺☺ 

 



   
 

Poštni žig Podnart (a), 1946 
Vir: arhiv Bojan Kranjc / delcampe.net 

 
 

☺☺  Leto 1947  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1947 
Vir: delcampe.net 

 
 

☺☺  Leto 1948  ☺☺ 

 

   
 



 
 

Poštni žig Podnart (a), 1948 
Vir: delcampe.net 

Op.: Številka je oznaka britanskega cenzorja, ki je pošiljko pregledal. Pismo je šlo v daleč na 
sever Nemčije (Lubeck skoraj na meji z Dansko). / Vir: Bojan Kranjc 

 
 

☺☺  Leto 1952  ☺☺ 

 
Pošta v Podnartu pojasnjuje počasno dostavljanje pošte. Pošta v Podnartu 
dostavlja pisma in druge pošiljke večim vasem, ki so od sedeţa pošte precej oddaljene. 
Razen tega so bili pismonoše med letom začasno odpoklicani na druge poštne urade, 
kjer so nadomestovali odsotne usluţbence. Zato je popolnoma razumljivo, da zaradi 
preobremenjenosti ni mogla pošta dostavljati pisem in drugih poštnih pošiljk redno vsak 
dan. 
To je druga plat zvona, zakaj pošta v Podnartu ni mogla hitreje poslovati. V dopisu nam 
tudi uprava pošte sporoča, da dostavlja pošto v vse kraje redno vsak dan. 
Vir: Gorenjski glas, 10. 1. 1952 
 
 
Prosimo več vljudnosti in postrežljivosti na pošti v Podnartu. V »Slovenskem 
poročevalcu« sem bral upravičeno kritiko o površnosti nekaterih poštnih uradnikov. Moj 
dopis ima v mislih pošto Podnart. 
V okolici Ljubna na Gorenjskem se je pripetil smrtni primer. Pomoţna pošta Ljubno je 
zaradi tega telefonično zaprosila poštno uradnico v Podnartu, naj sprejme brzojavko za 
nekega sorodnika umrlega. Sicer je res, da v tem času niso bile več uradne ure, vendar 
pa uradnica v Podnartu, kljub temu da je bila še v uradi, brzojavke ni hotela več sprejeti. 
Drug primer. Oče je hotel poslati sinu, ki je pri vojakih, paket. Ker pa naslov na paketu ni 
bil po predpisih napisan, je uradnica paket zavrnila, čeprav jo je stari moţ prosil, naj ona 
popravi napako, ker sam ne vidi brez očal, ki jih je pozabil doma. Ko se je oče čez nekaj 
časa vrnil s popravljenim naslovom, je poštarica ljubeznivo ogovorila, zakaj ji ni prej 
povedal, da je oče Tince. Če bi ona namreč to vedela, bi naslov na paketu sama 
popravila. Čudno, res v tem primeru bi imela dovolj časa … Ali je ta uradnica vljudna in 
prijazna s strankami samo takrat, če so v sorodu z njenimi prijateljicami? 
Navedel bi lahko še več napak pošte v Podnartu, ali danes samo pripominjam, da je 
skrajni čas, da se poštna uradnica v Podnartu zave, da ne hodijo ljudje zaradi nje v 
urad, ampak je le ona v sluţbi zaradi ljudi. / Ljubenčan (Beseda naših bralcev). 
Vir: Gorenjski glas, 16. 2. 1952 

 



 

☺☺  Leto 1955  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (b), 1955 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

☺☺  Leto 1956  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1956 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

☺☺  Leto 1958  ☺☺ 

 
Stanovanj in prodajaln manjka. V torek 11. t. m., je bil v Podnartu zbor volivcev, ki se 
ga je udeleţilo nad 60 ljudi. Po pregledu delovnega programa ObLO Radovljica so 
ţivahno razpravljali o problematiki na področju krajevnega odbora Podnart. Ker v 
Podnartu raste industrija, vedno bolj pogrešajo sodobno trgovino in mesnico ter 
prodajalno kruha. Hkrati pa vedno bolj manjka stanovanj. Zaradi pomanjkanja stanovanj 
imajo za ves teren samo enega poštarja, tako da prebivalci dobijo pošto samo trikrat na 
teden. Prav tako ne morejo dobiti stanovanja v Podnartu ţelezniški usluţbenci in delavci 
lesnega obrata »Jelka« in Kemične tovarne. 



Zbor volivcev je naročil KO Podnart, naj čim preje skliče zastopnike podjetij, druţbenih 
organizaciji in ObLO Radovljica, da bodo proučili moţnost skupne gradnje večje stavbe, 
v kateri naj bi bili v pritličju poslovni prostori, v nadstropjih pa stanovanja. / R.  
Vir: Glas Gorenjske, 14. 2. 1958 

 
 

Gorenjske bodice. Ko sem zadnjič stikal okrog Podnarta, so mi ljudje potoţili, da je 
tamošnja pošta sila ekspeditivna. Prebivalci 11 okoliških vasi prejemajo pošto samo 
trikrat na teden. Kaj res ni mogoče najti na vsem Gorenjskem pismonoše, ki bi raznašal 
pošto, zlasti pa dnevnike, vsak dan? Vrli Gorenjci s tega konca so ţe tako in tako 
prikrajšani za marsikateri kulturni uţitek, saj so odrezani od vseh kulturnih centrov. Da 
bi jim pa še časopisov ne dostavljali redno, je vredno vse graje. Dajmo pošti v Podnartu 
pismonošo, prebivalcem pa vsak dan časopise! 
Vir: Glas Gorenjske, 21. 3. 1958 
 

 

☺☺  Leto 1961  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (b), 1961 
Vir: delcampe.net 

 
 

☺☺  Leto 1962  ☺☺ 

 

 
 



Poštni žig Podnart (b), 1962 
Vir: DAR 

 
 

☺☺☺☺ 

 
Pošta Podnart (SFRJ, 1963-1992) 

 

☺☺  Leto 1963  ☺☺ 

 
Kdo je kriv za zamujanje in izgubljanje poštnih pošiljk? (nadaljevanje) … Poglejmo 
sedaj nekaj naslovov, kakršnih se pošiljatelji posluţujejo in kakšni bi v resnici morali biti. 
Nepravilno je: Trgovsko podjetje »Murka« Lesce — Kropa št. 9 — pošta Podnart / 
Turistično društvo - Bohinj / Tovarna »Iskra« Kranj — Lipnica — pošta Podnart. Pravilno 
je: Trgovsko podjetje »Murka« Lesce — Poslovalnica št. 9 — pošta kropa / Turistično 
društvo Bohinj – pošta Stara Fuţina / Tovarna »Iskra« Kranj — obrat Lipnica — pošta 
Kropa. 
Če gre pri tem za knjiţene pošiljke, potem pošiljk prvima dvema nepravilnima 
naslovoma poštni usluţbenec ne bi smel sprejeti, medtem ko pri tretjem primeru ne ve 
in tudi ne more 
vedeti, ali je pošiljatelj navedel pravilno pošto. Pri usmerjanju navadnih pisemskih 
pošiljk bo usmerjevavec v glavnem pozoren le na oznako pošte in je za pošiljki pod 1 in 
3 skoraj v 99 primerih gotovo, da jih bo usmeril pošti, označeni na pošiljki. Pošiljko pod 
2, pa bi praviloma moral vrniti pošiljatelju, da navede naslovno pošto. Tako bo pošta 
Podnart morala na pošiljkah pod 1 in 3 popraviti naslov, prečrtati »Podnart« in napisati 
»Kropa«. Pošta Podnart je pri odpravi v kartiralni zvezi s pošto Ljubljana 2, ki ji pošlje 
pošiljki s popravljenim naslovom. Pošta Ljubljana 2 pošlje pošiljki pošti Jesenice 2, ta pa 
z avtobusom zjutraj pošti Kropa. Naslovnika prejmeta pošiljki s 24-urno zamudo. Toda 
to ni vse. Koliko je tu nepotrebnega dela in poti zaradi netočnega naslova. … / Joţe 
Praprotnik. 
Vir: Glas, 9. 1. 1963 

 
 

☺☺  Leto 1964  ☺☺ 

 

   
 



Poštni žig Podnart (b), 1964 
Vir: DAR / arhiv Bojan Kranjc 

 
 
Neredna dostava v okolišu pošte Podnart. Tovariš urednik, vaščani okoli poštnega 
urada Podnart se pritoţujejo zaradi slabe dostave pošte. Pismonoše včasih ni videti pol 
tedna, pošto raznašajo po priloţnosti ljudje in celo otroci. Dopisnice berejo lahko vsi prej 
kakor naslovnik. Časopis dobimo včasih po treh dneh, ko novice niso več sveţe. Če se 
dostava ne izboljša, bomo morali časopis odpovedati. Upoštevamo tudi vremenske 
razmere, to da pota od vasi do vasi so ţe urejena. 
Dne 11. januarja mi je poštni usluţbenec dostavil pošto, časopis za nedeljo, ponedeljek 
in torek hkrati pa mi je prinesel človek, ki nima zveze s pošto, in to ob 5. uri popoldne. 
Dobro bi bilo, da bi poštna direkcija naredila red, krivce pa klicala na odgovor. Sedanje 
poslovanje ne dela nobene reklame, zlasti za Gorenjsko ne. 
Pripomnim naj še to, da je vas Zaloše oddaljena od poštnega urada Podnart četrt ure 
hoda in da pri redni dostavi dobivamo pošto šele v popoldanskih urah. / Matevţ 
Bertoncelj, Zaloše 2, pošta Podnart. 
-- 
Podjetje za PTT promet Kranj nam je poslalo naslednje pojasnilo: 
Kritika na račun razmer v dostavi poštnih pošiljk pri pošti Podnart, ki vam jo je poslal 
prebivalec iz bliţnje vasi, je precej resnična. 
Znano je, da se pri pošti Podnart ţe vrsto let trudimo, da bi zadovoljili prebivalce s 
kvalitetno dostavo. Tako nam je uspelo za krajši ali daljši čas dostavo le spraviti v 
zadovoljivo stanje. Največja teţava je pač ta, da nam na Gorenjskem manjka lepo 
število pismonoš. Tako tudi v Podnartu ţe več let ni nobenega domačina, če pa 
pismonošo dobimo iz drugega kraja, pa ni zanj stanovanja. Pred leti smo imeli zelo 
dobrega pismonošo, toda v Podnartu in okolici prebivalci niso poskrbeli, da bi mu dali 
skromno stanovanje, čeprav so bila takrat stanovanja prazna. Take informacije smo pač 
dobili. Ker stanovanja ni dobil, je odšel domov. Od takrat pa do danes se je izmenjala ţe 
vrsta pismonoš. Delovna mesta pismonoš na Gorenjskem razpisujemo, toda odziv je 
tako malenkosten, da praktično nimamo nobene izbire in tako se zgodi, da med 
kandidati izberemo tudi takega, ki za delo pismonoše nima pogojev, kar se pokaţe 
pozneje. 
V januarju so se razmere v dostavi pri pošti Podnart ponovno poslabšale. V tem 
mesecu je dostavo opravljalo kar šest pismonoš. Pismonoša je bil zaradi 
nediscipliniranosti in nepravilnega poslovanja premeščen k pošti Jesenice 2, proti njemu 
pa je bil uveden disciplinski in kazenski postopek. Začasno smo honorarno zaposlili 
upokojenca. Te dni je pri pošti nastopil sluţbo nov pismonoša, če bo našel pri 
prebivalcih toliko razumevanja, da bi mu kdo od stopil vsaj eno sobo, bo problem 
dostave morda 
rešen, sicer pa je vprašan je, kako bo. Glede na izkušnje iz minulih let, nismo optimisti. 
Smatramo, da bi se za to vprašanje m orali zavzeti tudi krajevni organi, organizacija 
SZDL in krajevna skupnost. PTT usluţbenci so plačani po delu. Produktivnost pismonoš 
v Podnartu ni nizka, saj se giblje med 100 dn 110 odstotki, imajo pa še moţnost, da jo 
povišajo. Osebni dohodek pismonoš pri 100-odstotni produktivnosti je okrog 32 tisoč 
dinarjev, poleg tega pa imajo pravico do sluţbene obleke in čevljev. 



Ponavljamo še enkrat, da se PTT podjetje Kranj trudi, da bi v sestransko zadovoljilo 
potrebe prebivalstva po PTT uslugah na Gorenjskem, tako tudi v dostavi, v čemer pa so 
pismonoše trenutno med najteţjimi problemi. / Franc Škerjanec, direktor podjetja PTT 
Kranj. 
Vir: Delo, 14. 2. 1964 
 
 

☺☺  Leto 1965  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (b), 1965 
Vir: DAR 

 
 

☺☺  Leto 1966  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (b), 1966 
Vir: ebay.com 

 
 

☺☺  Leto 1967  ☺☺ 

 



 
 

Poštni žig Podnart (a), 1967 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

Kupim. Deske colarice in 50 mm kupim. Ponudbe na pošto Podnart. 
Vir: Glas, 15. 7. 1967 
 

 

☺☺  Leto 1968  ☺☺ 

 
Sedemletni uspehi podjetja za PTT promet Kranj - Tri milijarde starih dinarjev 
investicij. … PTT podjetje pa je hkrati z obnavljanjem in moderniziranjem telefonskega 
in telegrafskega omreţja reorganiziralo tudi poštno mreţo. Zgradili so nove poštne 
prostore v Radovljici, Kranjski gori, Podnartu, Kropi, Preddvoru, Šenčurju, Sovodnju, 
Sorici; preuredili pa so jih na pošti v Begunjah, Ţirovnici, na dveh poštah na Jesenicah, 
na Bledu in v Zgornjih Gorjah. V zadnjem času pa v podjetju stremijo, da bi dostavo 
poštnih pošiljk motorizirali in tako uresničili načelo: danes prejem, jutri dostava. 
Vir: Glas, 31. 1. 1968 
 
 

 
 

Glas, 23. 11. 1968 
Op.: Omemba pošte Podnart! 

 
 

☺☺  Leto 1969  ☺☺ 

 



 
 

Poštni žig Podnart (b), 1969 
Vir: DAR 

 
 

Iz zgodovine železarstva v Kamni gorici. … In spet moramo čez most, da pridemo do 
Kapusove hiše, v kateri so ţiveli ţe opisani pl. Kapusovi; v hiši so zraven trgovine in 
gostilne imeli več kot sto let tudi pošto. 
Še preden je stekla gorenjska ţeleznica, je nosil pošto h Kapusu okrajni kurir. Ko pa je 
stekla ţeleznica, je bil glavni poštni urad v Podnartu. Takrat si je Kapus nabavil poštni 
voz, s katerim je dvakrat na dan vozil pošlo na relaciji Kamna gorica - Kropa - Podnart 
in nazaj, seveda prav tako skozi Kropo. Poštni voz je prevaţal tudi ljudi. Voznik oz. 
poštar je svoj prihod in odhod oznanjal s trobento. 
Vir: Glas, 15. 2. 1969 
 
 

☺☺  Leto 1970  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (b), 1970 
Vir: delcampe.net 

 
 

☺☺  Leto 1971  ☺☺ 

 



 
 

Poštni žig Podnart (b), 1971 
Vir: razglednice.eu 

 
 

 
 

Poštni žig Podnart (b), 1971 
Vir: DAR / arhiv Brane Kukič - Kuka 

 
 

☺☺  Leto 1972  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart, 1972 
Vir: DAR 

 



 

☺☺  Leto 1974  ☺☺ 

 

   
 

Poštni žig Podnart, 1974 
Vir: DAR / arhiv Bojan Kranjc 

 
 

Republiški zavod za zaposlovanje objavlja potrebe po delavcih. - Raznašalec 
pošte. 1 pismonoše pri pošti Podnart, brez prakse, lastno dvokolo. OD okoli 2.000 din, 
stanovanja ni. Podjetje za PTT promet Kranj, TOZD za ptt promet Radovljica. 
Vir: Delo, 3. 4. 1974 

 
 

☺☺  Leto 1980  ☺☺ 

 

 
 

Še bomo čakali na telefonske priključke. … V Radovljici so centralo razširili na 2000 
priključkov, vendar pa bodo morali povečati zmogljivost. Najprej nameravajo zgraditi 
novo poslopje pošte, kasneje pa še telefonsko centralo. …  V Podnartu pa je krajevna 
telefonska mreţa ob veliki pomoči krajevne skupnosti ţe zgrajena. Zmogljivosti centrale 
so se povečale na 600 priključkov in predvidevajo, da bodo ob koncu meseca vsi dobili 
telefon.  
Vir: Glas, 31. 10. 1980 

 
 

☺☺  Leto 1982  ☺☺ 

 
Delegate je zanimalo. Na zboru krajevnih skupnosti je delegacija krajevne skupnosti 
Ljubno postavila naslednje delegatsko vprašanje: 
»Na zboru občanov so krajani krajevne skupnosti Ljubno protestirali proti odredbi, da je 
pošta v Podnartu ob sobotah zaprta in zahtevajo, da je odprta tako kot do zdaj. Ne 



moremo se strinjati s tem ukrepom, ker prizadene le manjše kraje, ki so glede 
komunikacijskih sredstev ţe tako v slabšem poloţaju kot mesto. … 
Vir: Glas, 2. 3. 1982 

 
 

☺☺  Leto 1985  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart, 1985 
Vir: DAR 

 
 

☺☺  Leto 1986  ☺☺ 

 
Zakaj enostavno, če lahko drugače. Zgodba, da bi uredili pošto v krajevni skupnosti 
Srednja Dobrava, je še najbolj podobna jari kači. Zdaj spada nekaj naselij v krajevni 
skupnosti pod pošto Kamna gorica, nekaj pa pod Kropo. V Podjetju za ptt promet v 
Kranju so gluhi za predloge, da bi za celotno krajevno skupnost določili eno pošto. Še 
več. Kadar Podjetje za ptt promet pošilja račune ali drugo pošto v krajevno skupnost 
Srednja Dobrava, gre pismo najprej na pošto Podnart, kjer ugotovijo, da ne spada v 
njihovo območje. Od tam gre na pošto v Kropo, ki pa spet ni prava, in nazadnje na 
pošto Kamna gorica. Če gre po sreči, mine samo pet dni, preden v krajevni skupnosti 
dobijo pošto iz Kranja. 
Vir: Gorenjski glas, 23. 5. 1986  
 
 

 

☺☺  Leto 1987  ☺☺ 

 
Leto 1987: pošta 64244 Podnart je bila preseljena v drug prostor in obnovljena. 
Vir: Miran Čehovin 
 
 

☺☺  Leto 1990  ☺☺ 

 



Brdo. Moti jih pošta. Brdo ima pošto Podnart, ţe od nekdaj, kar je razumljivo, saj je bila 
cesta do sem le preko Ljubnega. Nič jih ne moti, da še vedno spadajo pod pošto 
Podnart, le vsaj dvakrat na teden bi radi dostavo na dom. Zdaj imajo svoj nabiralnik v 
Ljubnem, a ne hodijo v Ljubno vsak dan, problematični so časopisi, ki jih ne dobijo 
vedno, ali pa Kmečkemu glasu manjka TV program in podobno. Sajovic je naredil vlogo 
na PTT Kranj za dostavo. Bodo videli. 
Vir: Gorenjski glas, 13. 2. 1990 
 
 

☺☺  Leto 1991  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart, 1991 
Vir: arhiv Brane Kukič – Kuka 

 
 

☺☺☺☺ 

 
Pošta Podnart (Republika Slovenija, po 1992) 

 

☺☺  Leto 1995  ☺☺ 

 



 
 

Znamka ob 125-letnici Gorenjske proge, 1995 
Vir: delcampe.net  

Op.: Na znamki je lokomotiva »KRB 37 Podnart«! 
 
 

☺☺  Leto 1996  ☺☺ 

 

 
 

Poštni žig Podnart (a), 1996 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 

     



 

Poštni žig Podnart, 1996 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

Poštarska je težka, bralci pa zadovoljni (Kako sem bil za nekaj ur pomožni poštar 
in pomagal raznašati letopise). Naši naročniki doma zagotovo ţe imate vsak svoj 
letopis Gorenjska, Verjetno ste ga ţe vsaj enkrat prelistali in v njem našli tudi kaj 
zanimivega. Pa vendar, ste se kdaj vprašali, kako tako debela knjiga pravzaprav pride v 
vaše domove? 
Urednica mi je nekega dne rekla: "Jutri pa se odpelji v Podnart, na pošto, poišči poštarja 
Lojzeta in mu pomagaj raznesti letopis. In spotoma povpraša] naše naročnike, kako jim 
je vseč." Hja prav. Naslednjega dne sem se, kot mi je bilo naročeno, odpeljal do pošte, 
vstopil in skorajda izpahnil čeljust od presenečenja. Na tleh je zraven poštarja stal kar 
precej visok kup letopisov. Tistih, ki jih je Lojze Brzuhalski ţe razporedil v predalčke 
sprva nisem opazil. Na srečo, pravi, sodi med tiste poštarje, ki imajo sluţbeni avto, tako 
da je delo nekoliko laţje. 
 

 
 

Poštar Lojze Brzuhalski 
 

Ampak s poštarjem Lojzetom sva se dogovorila, da ga spremljam samo del njegove 
poti. V nasprotnem primeru bi se mu delovnik zagotovo potegnil v popoldanske, če ţe 
ne kar v večerne ure. Torej, v avto sva odnesla pošto za prvo območje in se odpravila. 
Prvi letošnji letopis v Podnartu prejela Marija Janeţič. Sama sicer ni naročnica 
Gorenjskega glasa, naročujejo ga 'ta mladi', kljub temu pa ga zelo rada bere. Konec 
koncev pa je en časopis na hišo čisto zadosti. In ko sem jo povprašal, kako se ji zdi naš 
najdebelejši izdelek, je vidno zadovoljno rekla: "Všeč mi je." Tistih nekaj minut, kolikor 
jih je imela na voljo za hiter pregled vsebine, pač ne more pustiti kakšnega večjega 
vtisa. 
Ker je bilo dopoldne in še delovni dan povrhu, sva pri kar nekaj hišah letopis skupaj z 
drugo pošto samo zataknila za vrata. Vrata pa nama je odprla Mirni Zupan. "Olala! A 
Almanah sta mi prinesla." Svoje zadovoljstvo je podkrepila s tem, da ni všeč samo njej, 



ampak celi druţini. In prav vsi ga radi berejo, saj v njem najdejo zares veliko 
zanimivega, in če mora sin, ki obiskuje šolo napisati kakšno nalogo, mu je letopis v 
precejšnjo pomoč. 
Med tistimi, ki sva jim s poštarjem Lojzetom letopis izročila osebno, je bil tudi Franc 
Janţevec. Franc se je takoj spomnil lanske izdaje letopisa in ugotovil, da mu je tudi 
letošnji vsaj na prvi pogled tako všeč, kot mu je bil prejšnji. V njem, pravi, najde precej 
takih podatkov, ki jih drugje sicer ne more najti. Letopis je bil zelo všeč tudi Ivanki Kalan, 
njej predvsem, ker predstavlja ţivljenje v minulem letu na Gorenjskem. In ker je tudi 
sama prava Gorenjka, je njena ţelja po spoznavanju deţele seveda sama po sebi 
razumljiva. Zanimiv in pa uporaben je po njenem mnenju tudi za šolarje, saj je v njem 
moč najti precej zanimivosti. Pa naj bo tokrat dovolj mnenj bralcev. To, da so vsa 
pozitivna je naključje, saj v resnici nismo niti od enega naročnika slišali negativne 
kritike. Pa bi bili tudi v našem uredništvu vsake prave kritike zelo veseli. Saj veste, da bi 
tisto, kar vam morebiti ni všeč v prihodnje spremenili. Ko sva se ob koncu mojega 
vajeništva pogovarjala s poštarjem Lojzetom, mi je dejal, da je pri dostavi takšnih pošiljk 
v tolikšnem številu največja poštarjeva teţava skupna teţa. Tisti poštarji, ki svoje 
vsakodnevno delo opravljajo peš ali pa s kolesi preprosto ne zmorejo raznesti celotnega 
letopisa v enem dnevu. Delo si razporedijo na več dni, kar pa pravzaprav niti ni taka 
katastrofa, saj letopis izide enkrat letno. Tisti z avtomobili so seveda na boljšem, sicer 
pa sama dostava ne vzame pretirano več časa kot ob običajnih delovnih dneh. Nekoliko 
več se zamudi le ob sortiranju pošte. Kakorkoli, letopisi so zagotovo ţe prispeli do vseh 
naročnikov, tisti, ki Gorenjski glas kupujete v kioskih, prav tam lahko kupite tudi letopis, 
kot rečeno pa smo ob vseh pohvalah in dobrih mislih pripravljeni slišati tudi kakšen 
dobronameren nasvet. Saj veste, da vam bo prihodnje leto letopis še bolj všeč. / U. 
Špehar 
Vir: Gorenjski glas, 31. 12. 1996 

 
 

☺☺  Leto 1998  ☺☺ 

 

 
 

Gorenjski glas, 2. 7. 1998 
Op.: Mali oglas z omembo Pošte Podnart! 

 

 

☺☺  Leto 2004  ☺☺ 

 



 
 

Gorenjski glas, 6. 8. 2004 
 
 

Nova pošta v Podnartu. Pošta v Podnartu oskrbuje več kot 600 gospodinjstev. V novih 
prostorih tudi bankomat in 11 poštnih predalov. 
Podnart - Pred dnevi so generalni direktor Pošte Slovenije Alfonz Podgorelec, minister 
za gospodarstvo Matej Lahovnik in radovljiški ţupan Janko S. Stušek v večnamenskem 
objektu v Podnartu odprli nove prostore pošte. Naloţba je stala 45 milijonov tolarjev, z 
njo pa je Pošta Slovenije končala tudi desetletno naloţbeno obdobje, v katerem so za 
prenove in posodobitve poslovalnic na Gorenjskem porabili več kot 2 milijardi tolarjev. 
 

 
 

Nove prostore pošte v Podnartu so si med prvimi ogledali 
Miran Čehovin, Marija Rozman, Olga Petek in Alojz Završnik 

 

Pošta v Podnartu, ki oskrbuje 628 gospodinjstev in več kot 1800 prebivalcev, je doslej 
poslovala v najetih in neprimernih prostorih, zdaj pa deluje na 110 kvadratnih metrih. 
Uporabnikom poštnih storitev je odslej na voljo sodobno opremljeno okence za sprejem 
in izročanje poštnih pošiljk in 11 poštnih predalov. Poštna banka Slovenije je poskrbela 
tudi za bankomat, ki je edini v Lipniški dolini. Poslovalnico v Podnartu vodi upravnica 



Marija Rozman, vodja izmene je Olga Petek, v njej pa sta zaposlena tudi pismonoša 
Bojan Marič in Alojz Završnik. V Podnartu je bil poštni urad ustanovljen ţe leta 1890, 
njegova ustanovitev je bila povezana z ţelezniško progo Ljubljana-Jesenice-Trbiţ-
Beljak. Alfonz Podgorelec je ob odprtju dejal, da je nova pošta pomembna pridobitev za 
krajane in ostale uporabnike, pošta Slovenije pa je v zadnjih desetih letih za naloţbe 
namenila 54 milijard tolarjev, od tegu več kot polovico za novogradnjo in za prenovo 
poštnih poslovalnic. 
Nove ali prenovljene prostore je dobilo 314 pošt in odprli so tudi 43 novih poštnih enot, 
med njimi pošto na Hrušici. Pošta Slovenije je na Gorenjskem letos obnovila pošti v 
Srednji vasi v Bohinju in na Trati pri Škofji Loki. "Zadovoljni smo, da na Gorenjskem 
končujemo prenovo najbolj dotrajanih objektov in s tem zaključujemo desetletno 
naloţbeno obdobje, v katerem smo prenovitvenim delom in novogradnji namenili več 
kot 2 milijardi tolarjev. Prihodnje leto bomo prenovili še poslovalnici v Bohinjski Bistrici in 
v Zgornjih Gorjah." je povedal direktor Pošte Slovenije, poslovne enote Kranj, Miran 
Čehovin. / Renata Škrjanc, foto: Tina Dokl  
Vir: Gorenjski glas, 1. 10. 2004 
 
 

☺☺  Leto 2009  ☺☺ 

 

   
 

Poštni žig Podnart, 2009 
Vir: arhiv Bojan Kranjc 

 
 

☺☺  Leto 2013  ☺☺ 

 



 
 

Pošta Podnart (Podnart 25a, 4244 Podnart), 2013 
Vir: PTT Kranj 

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


