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1. UVOD 
 
Gradivo je namenjeno predstavitvi vseh odtisov poštnih žigov,  ki so se uporabljali na sedanjem 
ozemlju Slovenije od prvih, ki so jih uporabljali v Kopru v času Beneške republike do današnjih dni. 
 
Predstavljeni so tudi odtisi žigov, ki so se uporabljali izven sedanjega ozemlja Slovenije: 

 odtisi žigov, ki jih je uporabljala ljubljanska poštna direkcija na Koroškem in Štajerskem med 
boji za severno mejo, 

 odtisi žigov zagrebške poštne direkcije na območju Osilnice in Drage ob južni meji, 
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 odtisi žigov pošt iz obdobja avstrijskih ali italijanskih pošt krajev, ki danes niso na ozemlju RS 
Slovenije, so pa bile matične pošte pomožnih pošt v krajih, ki so danes v RS Sloveniji (na 
primer Bela peč zaradi Rateč ali  Žavlje zaradi Škofij ali Pevma zaradi Dobrovega v Brdih), 

 odtisi ambulančnih pošt, ki so v tem času potovale po progah, ki so  jih upravljale slovenske 
oblasti.  

 
Odtisi žigov so prikazani večinoma v zaporedju današnjih slovenskih imen krajev. Vedno tega pravila 
nisem dosledno upošteval, saj se je včasih težko odločiti ali je na primer nekdanja pošta Brezno, danes 
pošta Podvelka ali sta to dve povsem različni pošti. Za lažje iskanje bo v eni od naslednjih verzij 
gradiva na koncu podan seznam starih in novih slovenskih, nemških, italijanskih ali madžarskih imen. 
Do takrat pa od bralca pričakujem veliko znanja.  
 
Poleg  odtisov glavnih pošt so prikazani tudi odtisi pomožnih pošt. Te so prikazane  pri matični pošti, 
kar lahko včasih povzroča težave. Pošta Škofije je bila na primer nekaj časa samostojna, nekaj časa 
pomožna pošte matične pošte Žavlje, nekaj časa pomožna pošta matične pošte Milje. 
 
Odtisi ambulančnih žigov (žigi, ki so jih uporabljali potujoči uradi na vlakih) so v posebnem oddelku 
zaradi njihove specifike. Najbolj korektno bi jih bilo priključiti k matičnim poštam, ki so za 
posamezno ambulanco skrbele. Ob upoštevanju tega pravila bi lahko v seznam ambulanc vključili le 
tiste, ki so imele matične pošte na sedanjem slovenskem ozemlju. Odločil sem se za drug pristop, ki ne 
postavi v ospredje organiziranost pošt temveč uporabnika. Čeprav je na primer v maju 1928 
ambulanca številka 3, na relaciji Beograd – Ljubljana, delovala v okviru pošte Beograd 2 je lahko 
oseba na njej oddal pisemsko pošiljko v Zidanem mostu. Zanj je bilo prav vseeno kje ima ambulanca 
svoje nadrejene. Isto velja za ambulance na vlakih v mednarodnem prometu ali za ambulance v 
Avstro-Ogrski (na primer za ambulanco Dunaj – Trst, št. 8 leta 1910). Ambulanco so zato razporejene 
po progah in številkah ambulanc v posebnih razdelkih. Ti so trije zaradi velikih sprememb oštevilčenja 
ambulanc. Prvi zajema obdobje do približno razpada Avstro-Ogrske, drugo obdobje Kraljevine SHS in 
kasneje Kraljevine Jugoslavije, tretje pa obdobje, ko je bil zahodni del Slovenije priključen Kraljevini 
Italiji. 
 
Odtisi žigi so prikazani drugače, kot je bil običaj do pred kratkim. Menim, da je sistematika odtisov 
preko posameznih tipov preživeta, saj danes zlahka prikažemo sliko odtisa posameznega žiga. Vse 
spoštovanje starejšemu gradivu, ki je prikazalo odtise preko tipov (na primer gDjb za dvokrožni žig z 
napisom pošte v grotesk pisavi z datumom in oznako poštnega okenca1),  a priznati moramo, da je tak 
način za uporabnike zelo zahteven in nepregleden. Tudi različnih oblik žigov je enostavno preveč, da 
bi lahko sestavili pregledno tipizacijo. Menim, da je danes tehnologija toliko napredovala, da je 
najbolj pregledno in za uporabnike najbolj enostavno prikazati skene posameznih žigov.  
 
Poseben poudarek je podan času uporabe posameznega žiga. Pri starih žigih, ki so bili v uporabi že 
pred obravnavanim obdobjem je včasih naveden le najbolj pozen datum uporabe, na primer oznaka 
'Do 10.2.1919' pomeni, da se je žig uporabljal že v času pred Državo SHS, najbolj pozen nesporen 
odtis, ki ga imam pa je 10. februar 1919. Oznaka '12.3.1919 – 24.12.1920' pomeni, da najbolj zgoden 
nesporen odtis v moji zbirki nosi datum 10. marec 1919, najbolj pozen pa 24. december 1920.  
 

 
1 Wilhelm Klein, Die postalischen Abstempelungen und andere Entwertungsarten auf den österreichischen 
Postwetzeichen – Ausgaben 1867, 1883 und 1890, Neubearbeitung Erwin Rieger, 2001, stran 38. 
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V seznamu so podani zgolj odtisi žigov in čas uporabe ustreznih žigov, ki jih posedujem. To zato, ker 
imam slabe izkušnje z vključevanjem odtisov žigov in podatkov o času njihove uporabe, ki jih ne 
morem naknadno preveriti. Napak se seveda v takšnih pregledih ne manjka. Pogoste naredim jaz, 
pogosto pa so jih naredili že poštarji v starih časih. Zadnje čase opažam, da tudi velikani v poznavanju 
žigov Mueller, Klein ali Gudlin niso bili nezmotljivi. 
 
Bralca in uporabnika tega gradiva prosim za usmiljenje in dobrohotnosti. Za večino napak sem seveda 
kriv jaz sam. Ravno tako sem sam kriv za manjkajoče gradivo. Zelo težko je zbrati odtise vseh žigov, 
ki so se uporabljali, še težje je zbrati lepo čitljive odtise, skoraj nemogoče lep odtis prvega (zadnjega) 
dne uporabe. Za gradivo, ki tu manjka, se priporočam v kolikor mi ga ponudite po razumno nizkih 
cenah. Z veseljem ga bom vključil v naslednje verzije delovnega gradiva. Najslabše so pokrite pošte 
na Primorskem in v Prekmurju, ter pomožne pošte. 
 
Upam, da uporabnik gradiva ne bo zameril nekaj namerno narejenih pravopisnih napak. Zaradi lažje 
čitljivosti in omejenega prostora so  

 datumu zapisani brez presledkov (na primer 12.6.1919, namesto 12. 6. 1919),  

 oznake, izmerki in enote so zapisane skupaj (na primer 2R=10mm ali most=9mm ali 
polje1=6mm in podobno), da informacija ni prelomljena v dveh vrsticah.  
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2. OBLIKE ŽIGOV (ŠTAMPILJK) 
 
Za razumevanje odtisov je potrebno poznati, obliko žigov. Le ob dobrem poznavanju žigov lahko 
razumemo, zakaj so posamezni odtisi pomanjkljivi ali celo napačni. 
 

1.1. Preprosti žigi, ki jim ni bilo mogoče spreminjati oblike odtisa 
 

 

 

Poskus rekonstrukcije žiga iz leta 1819, ki se 
je uporabljal vse do leta 1851. 

Napis 'LAIBACH' je bil fiksen in ga ni bilo 
mogoče spreminjati. 

 
Prvi žigi so bili preprosti, brez spremenljivih delov. Uporabljali so se predvsem v predfilatelističnem 
obdobju za označitev oddajne ali prejemne pošte.  V obravnavanem obdobju so se uporabljali le kot 
žigi za označevanje pošiljk, ki jih je bilo potrebno portirati (žigi z oznako 'T', 'P' ali 'PORTO') za 
označevanje priporočenih pošiljk, za označevanje cenzuriranih pošiljk, za označevanje ekspozitur 
poštnega čekovnega urad, za zapis posebnih oznak (žigi z oznako 'M', 'L', 'A'), za zapis datumov in 
podobno. 
 

1.2. Žigi v katerih je bilo mogoče spreminjati napis kraja in/ali datuma 
 
Tudi to so starejši žigi, predvsem iz predfilatelističnega obdobja,  ki se v obravnavanem obdobju niso 
uporabljali. Kraj in datum sta bila na posebnih vsadkih, ki se jih je lahko menjavalo. Niso bili najbolj 
praktični, saj je pošta morala imeti kar 365 ali 366 različnih vsadkov za menjavo datuma.  

  
Poskus rekonstrukcije žiga, ki se je 
uporabljal od leta 1840 do 1860 – v zadnjem 
obdobju kot dohodni žig. 

Žig je imel verjetno dve spremenljivi polji, 
eno za ime kraja, drugo za tekoči datum brez 
letnice. 
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1.3. Žigi s fiksnim zapisom kraja, datum pa je bilo mogoče menjavati 

 
Tudi ti žigi se v našem obravnavanem obdobju niso več uporabljali, saj so po letu 1867 morali zapisati 
tudi letnico datuma. Pri teh žigih so menjavali posebej vsadek za dneve in posebej vsadek za mesece 
(Lavrič jih je imenoval 'datumski vložki')2. Poštni urad je moral imeti 31 + 12, to je 43 različnih 
vložkov za posamezni žig. Vložke so običajno hranili v posebni škatli. Zelo pogosto je imel vložek, ki 
je bil namenjen zapisu meseca zgoraj vodoravno črto. 
 

  
Poskus rekonstrukcije žiga, ki se je 
uporabljal le kratko obdobje od 1850 do 
1852, ko ga je zamenjal žig z napisom 
'STADT – LAIBACH'. 

Za tekoči datum so v žigu menjavali dva 
datumska vložka, ki so jih običajno hranili v 
posebni škatli.  

 
 

 
 

Pripadajoča škatla z datumskimi vložki za 
odtis tekočega datuma. 

Vložki za menjavanje datuma. Številka 
tekočega meseca je imela zgoraj običajno 
črtico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Anton Lavrič, Pomožne pošte na Slovenskem 1918 – 1997, FZS 1999, stran 11. 
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1.4. Žigi z večjim številom vložkov.  
 
Žigi z večjim številom vložkov so omogočali odtisniti več podatkov: poleg dneva in meseca še letnico, 
uro oddaje pošiljke in podobno. Ti žigi so se uporabljali tudi obravnavanem obdobju. 
 

 

 
Poskus rekonstrukcije žiga, ki se je 
uporabljal od leta 1879 do leta 1888, ko ga 
je zamenjal malenkost večji žig brez črk na 
tretjem polju.  

Ta žig je imel kar štiri vložke za dan, mesec, 
uro prejema pošiljke in letnico. Poštarji so 
ga morali spreminjati večkrat dnevno. 
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1.5. Žigi z vrtljivo delom za odtis datuma 

 
Malo pred začetkom prve svetovne vojne so sestavili žige z vrtljivim mehanizmom za odtis datuma, 
ure odpreme, lahko pa še za kaj drugega. Datum se je spreminjalo s posebno 'paličico s fiksirjem', ki se 
je hkrati uporabljal tudi za fiksiranje datuma, s čimer je bila varno shranjena v samem žigu. Takšni 
žigi se uporabljajo še danes. Prednost takšnega žiga je v tem, da uporabniku ni bilo potrebno skrbeti za 
vložke v posebni škatli, ki so se lahko tudi kaj hitro izgubili. 
 

 

 
Poskus rekonstrukcije žiga z vrtljivim 
mehanizmom za nastavljanje datuma, ki se 
je uporabljal od leta 1912 do 1919. Vrtljiv 
datum je Ljubljanska pošta začela 
uporabljati nekako od leta 1905. 

Pri takem tipu žiga, ki se v principu 
uporabljajo še danes se datum nastavlja s 
posebno tanko paličico, ki kasneje služi tudi 
za fiksacijo datuma. 

 
 

 

 

Po prvi svetovni vojni sta žige izdelovali 
predvsem dve graverstvi. V Ljubljani graver 
Anton Černe za celotno Ljubljansko poštno 
direkcijo. V Borovljah je opravljal delo graver 
Ljudevik Ušnik za področje Koroške. 
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1.6. Žig z zamenljivim napisom pošte 
 
Gre za žig pri katerem je bilo ob vrtenju glave možno spremeniti fiksni zapis na žigu. Poznam le en 
tak žig, ki so ga uporabljali na ambulanci RATEČE – JESENICE ali obratno. Ko so žig obrnili za 1200 
so lahko odtisnili relacijo JESENICE – RATEČE. Poštnim uradnikom ni bilo potrebno imeti dveh 
različnih žigov. Žig je ohranjen (glej fotografijo na CD Brinerjeve knjige o ambulancah3). 
 

 
 

Prikaz ambulančnega žiga z vrtljivim 
datumov in dvema trasama relacij, ki so ga 
uporabljali poštni sprevodniki na vlakih med 
Jesenicami in Ratečami se je uporabljal od 
leta 1935 do 1941 in nato od 1945 do 1958. 

Žig je vseboval ime dve relaciji: 'RATEČE – 
JESENICE' in 'JESENICE – RATEČE'. 
Menjava relacije je bila narejena z rotacijo 
glave žiga za 120 stopinj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Werner Briner, Königreich SHS & Jugoslawien 1919 – 1941, Ambulantposten & Ambulantstempel, 
Stempeltypen, FZS 2013, dodaten na CD 11.05. 



10 
 

3. OBLIKE ODTISOV ŽIGOV (tipizacija, ki je upoštevana v kataloškem 
delu) 

 
V kataloškem delu je kljub temu, da menim, da danes ni več potrebno žige pretirano tipizirati, podan 
kratek, zelo poenostavljen zapis oblike žigov. Pri poenostavitvi nisem sledil dosedanji običajni obliki 
tipizacije. Postavil sem samosvoj opis, ki je koristen za hitro razlikovanje.  
 
Pri opisu velikosti odtisa sem upošteval sledeče pravilo:  

 Pri velikosti krogov, elips, pravokotnikov so zapisane meritve od sredine črte do sredine črte. 
S tem sem vsaj za silo odpravil problem debeline odtisa, ki je različen pri različno močnih 
odtisih ali odtisih z uporabo barvila, ki se razliva. Večina avtorjev navaja merjenje, da so 
izmerili velikost žiga na osnovi zunanjih robov črt. Kar pogosto povzroča težave, saj včasih 
debelina črte lahko pri istem žigu od 0,2 milimetra do več kot 1 milimeter. Težavo sem 
poskušal zmanjšati, z merjenjem od sredine črte do sredine črte. Navkljub temu mere lahko od 
odtisa do odtisa nihajo v razponu do 0,5 milimetra. Skupna dolžina odtisov strojnih žigov 
lahko varira do 3mm od odtisa do odtisa, ker je strojni žig sestavljen iz najmanj dveh 
samostojnih ploščic, ki so lahko različno vstavljene v stroj za žigosanje. 
 

 
Strojni žig pri katerem je vidno, da je krožnica na samostojni ploščici. Krožni del je včasih 
odtisnjen tudi samostojno. 

 
Datumski del je mnogokrat večji kot bi pričakovali. V tem primeru ima spodnji del 
mehanizma zunanje  robove kar 21x13mm.  
 

 Velikosti eno in dvovrstičnih žigov brez okvirja so izmere podane od skrajnega zunanjega 
roba odtisa so skrajnega zunanjega odtisa žiga na drugi strani. Tu odstopanje pri posameznih 
odtisih lahko niha do več kot 1 milimeter. 

 
Imena posameznih tipov in način zapisa izmer je podan v naslednjem slikovnem delu (pomen oznak 
2R, 2r, a, b in podobno je razviden iz idealiziranih upodobitev: 
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Kombinacija strojnega in ročnega žig. Takoj po prvi svetovni vojni so srednji del žiga z nemškim 
napisom odstranili ali pa se ni odtisnil in v srednji del bolj ali manj centrirano odtisnili ročni žig z 
nazivom pošte in datumom. S tem niso pridobili običajno prav nič časa. Od julija 1919 dalje. 
 
 
 
 

1.7. ENOKROŽNI ŽIG 

  
 

1.8. DVOKROŽNI ŽIG 

   
 

1.9. DVOKROŽNI  ŽIG Z MALIM MOSTOM 
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1.10. DVOKROŽNI  ŽIG Z MALIM MOSTOM IN VIJUGAMI 

  
 

1.11. DVOKROŽNI ŽIG Z VELIKIM MOSTOM IN KRONO 
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1.12. SEGMENTNI ŽIG 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.13. REŠETKAST ŽIG 
 

  

 
1.14. ENOOVALNI ŽIG 
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1.15. DVOOVALNI ŽIG 

   

 
1.10. ENOVRSTIČNI ŽIG 

  

 
 
 
 
 
 

2.11. VEČVRSTIČNI ŽIG (ENOVRSTIČNI, DVOVRSTIČNI, TROVRSTIČNI) 

  

 
2.12. PEČATNIK 
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Pečat pošte Planina odtisnjen 
4.8.1842 na uradnem pismu 
iz Planine v Lož.  
[KAIS KÖN POSTAMT 
PLANINA] 
 
3 krat povečan 

 

Pečat pošte Celje odtisnjen 
24.6.1851 na uradnem pismu 
iz Celja na Dunaj.  
[K.K. LAHKPOST 
ABTHEILING CILLI] 
 
3 krat povečan 

 
 

4. BARVA ODTISOV 
 
Ob razpadu Avstro – Ogrske so odtisi večinoma v sivi, sivo črni ali črni barvi. Včasih tudi črno modri, 
črno vijolični, modro črni, vijolično črni, zeleno črni ali črno zeleni, redko rdeči. Mešane barve so 
nastale z vlivanjem črnila druge barve, kot se je uporabljala pred tem. Sem ter tja se pojavljajo tudi 
motno sivi odtisi, ki so posledica dolivanja topil v blazinice – terpentina, firneža, mogoče celo vode. 
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Pri prikazu posameznih odtisov barve ne navajam, saj se na dobrem monitorju ali printerju ta lepo 
vidi. Ponekod navajam obdobje ko se je uporabljala ena barva črnila in obdobje z drugo barvo. 
Nesmiselno je ločevati med sivim in črnim odtisom žiga, saj je prvi 'suh' odtis z žigom, ki mu je 
primanjkovalo barve, črn pa je mogoče odtisnjen celo s preveč barve. Lep primer je odtis istega žiga 
na isti dan v Piranu: 

 
Med obema odtisoma je mogoče minilo le 
nekaj trenutkov – ravno toliko, da je poštar z 
žigom ponovno udaril po blazinici z barvo. 

 
Podobno velja za svetlo moder in temno moder odtis, ali za svetlo rdeč in temno rdeč odtis. Drugače 
pa je pri rdečem, vijolično rdečem, črno rdečem ali rdeče črnim odtisom. Ti odtisi ni nujno, da so 
nastali v kratkem časovnem obdobju. Poštarji so lahko nekaj časa uporabljali rdeče črnilo, ko ga je 
zmanjkalo so dolili črno, nato čez nekaj časa modro in tako dalje, ne da prej žig temeljito očistili ali 
zamenjali blazinico. 
 
Sivih odtisov se v pregledu izogibam. Posebej pa navajam sivo črne odtise, ki so nastali z redčenjem 
barve z raznimi razredčili (terpentin, ...). Ti odtisi so pogosto razmazani, ker se je razredčilo razlezlo 
okoli žiga, pogosto celo skozi papir. V svojem žargonu jim rečem 'vodeni odtis' žiga. 
 
Odtisi v zeleni barvi so običajno posledica spremembe črne barva, ki je vsebovala svinec v zeleno. Te 
odtise v pregledu upoštevam, saj gre za uporabo drugačne barve: barve z osebnostjo svinca. Lahko bi 
jo imenovali 'svinčena barva', a zaradi enostavnosti je bolje navesti kar 'zelena'. 
 
 

5. NAPAKE NA ODTISIH PRI UPORABI ŽIGOV 
 

5.1. NAPAČEN DATUM 
 
Napačen datum je najpogostejša napaka. Ta je lahko slučajna ali namerna. Slučajna je narejena zaradi 
nepazljivosti poštnih uslužbencev pri vstavitvi ustreznih datumskih vložkov ali zaradi nepazljivosti pri 
napačnem vrtenju vrtljivih mehanizmov. Vsake takšne napake ni mogoče ugotoviti. Če se poštni 
uslužbenci zmotijo v letnici, jo je zaznati lažje kot pri napaki pri dnevu ali mesecu. Skoraj nemogoče 
je ugotoviti, da je na primer datum 12.3.1919 napačen, ker bi bilo prav 11.3.1919.  Pri datumih z 
datumskimi vložki nastane nekaj dilem, ki jih ni povsem lahko okarakterizirati. Preprosto je razumeti, 
ko je črtica v datumu postavljena napačno (povsem na vrhu, med mesecem in letnico ali pa je sploh 
ni). Ali gre v tem primeru za uporabo različnih žigov? Ne, gre za odtis istega žiga, le datumski vložki 
so vstavljeni narobe. Kaj pa, če so vstavljeni vložki iz druge škatle, z drugačnim tipom številk (lahko 
tudi manjšimi ali večjimi)? Tudi v tem primeri menim, da gre za uporabo istega žiga, a z drugimi 
vložki. Težje je presoditi pri žigih z več vložki. Tu je bil včasih za številko odpreme včasih vstavljen 
vložek z rimsko številko (npr.. IX), drugič z arabsko številko (npr.: 9) ali celo z več oznakami (npr.: 
9.VM za odpremo pošiljke ob 9. uri dopoldne). Tudi v tem primeru smatram, v kolikor se v ostalih 
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karakteristikah (velikost, stalni napis, …) odtisi ne razlikujejo, da gre za odtis istega žiga, a z 
različnimi vložki. Povsem mogoče je, da kdo smatra, da gre za povsem različne žige.  
 

    
Poštni uslužbenec je 
zamenjal vložek za 
letnico namesto vložka 
za dan. Pa še tega je 
obrnil narobe.  

Poštni uslužbenec je 
vložek za mesec 
narobe obrnil, zato  je 
črtica pod mesecem, 
namesto nad njim – 
prav je mogoče  junij 
in ne september ali pa 
tudi ne. 

Poštni uslužbenec je 
vložek za mesec 
narobe vstavil na vrh, 
namesto v sredino, 
sicer je datum pravi (na 
zadnji strani odrezka je 
Ljubljana, 7.9.1919). 

Povsem nedvoumen 
odtis žiga z datumom 
5.1.1919. Težava je v 
tem, da je bila ta 
znamka (knjigotisk) 
odtisnjena šele po 10. 
decembra 1919. 

  

  

V žigu Slovenj Gradca sta na levi narobe 
vstavljana vložka za datum. Na desni je primer s 
pravilno vstavljenima vložkoma za datum. V teh 
primerih ne gre za različne žige, ampak le za 
napako poštnega delavca. 

  

    
Vložek za dan (prvi) je 
poštni uslužbenec 
vstavil obrnjen na robe.  

Poštni uslužbenec je 
vložke za datum 
pozabil vstavit. Iz 
drugih oznak na 
dokumentu je razvidno, 
da se je to zgodilo 
okoli 1.8.1920. 

V tem primeru poštarjeve napake ni mogoče 
razvozlati. Obstajati dve možnosti: 

 Letnica zgoraj. V tem primeru je obrnjen 
cel datum. Prav bi bilo 9.8.1919, 

 Narobe obrnjena letnica spodaj (1961). 
Prav bi bilo 6.8.1919. 

 
  

Poštni uslužbenec je 
vložke za datum 
pozabil vstavit. Iz 
drugih oznak na 

Narobe nastavljen 
mesec. Leto seveda 
nima 14 mesecev.  

Narobe nastavljena ura. Dan seveda nima 25 ur. 
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dokumentu je razvidno, 
da se je to zgodilo 
28.9.1866. 

    
Poštni uslužbenec je za 
letnico vstavil napačen 
vsadek: 17. Prav bi 
verjetno bilo 19 ali 20. 

Poštni uslužbenec je 
napačno nastavil 
letnico: 30. Prav bi 
verjetno bilo 20. 

Popravljen star žig iz 
časa Ogrske ima 
običajno letnico 
povsem 'zmedeno'. Star 
žig je imel letnico na 
prvem mestu? 

Datum 8.1.1919 je 
gotovo napačen. Žig 
Mariborskih pošt z 
napisom v latinici in 
cirilici je bil uveden 
šele leta 1921. Pravi 
datum v tem primeru je 
8.1.1931 ob 19h. Zapis 
letnice in ure sta 
zamenjana. 

 
   

Poštni uslužbenec 
vsadkov za zapis 
meseca in leta ni 
vstavil ali pa ju sploh 
ni imel. 

Poštni uslužbenec 
vsadka za mesec ni 
vstavil ali ga sploh ni 
imel. 

Poštni uslužbenec je 
napačno odtisnjen 
datum popravil ročno. 

Poštni uslužbenec je 
slabo odtisnjen datum 
popravil ročno. 

  
  

Povsem ročno vpisan 
datum 22.8.1910. 

Napačno vstavljen 
vsadek za mesec: 
namesto DEC. V tem 
premeru je mogoče 
narobe obrnjen tudi 
dan 6 ali 9. 

Napačno nastavljen 
datum. Poštar je 
nastavil 31.1.█4-5 
namesto 31.1.45 kar je 
razvidno iz drugih 
datumov na pošiljki. 

Napačna letnica. Ta 
odtis žiga gotovo ni iz 
leta 1916. Na zadnji 
strani dopisnice je 
datum 28.11.1934. 

   
 

Datum 1.5.1920. V 
naboru številk so 

Leta 1910 slovenskega 
žiga v Velikovcu še ni 

Narobne obrnjena 3 za 
3.5.1920 na čekovni 

Zapis letnice 1893 je 
obrnjen na glavo. 
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vsadek s številko 5 
izgubili in zato 
uporabili večji vsadek 
– gornji del '5-ke' so 
morali celo odsekati. 

bilo. Prav bi bilo 1920 
saj je bil ta žig v 
uporabi od poletja 
1919 do plebiscita. 

izkaznici za izplačilo 
na pošti Vič. 

 
   

Žig Slovenskih Konjic 
z datumom 1?.12.1914. 
Ta žig uveden šele 
konec leta 1919.  

Letnica na tem odtisu 
pošte Radatoviči je 
očitno narobe. Po 
ostalih zapisih na listini 
bi bilo verjetno prav 
1941. 

35. avgust seveda ni 
možen. 

Žig pošte Zgornje 
Gorje gotovo ni bil 
odtisnjen 25.11.1975, 
ampak verjetno 
25.11.1957. 

    
Datum je gotovo napačen 
saj februarja 1941 pošta v 
Kranju še ni delovala pod 
okriljem Nemškega Raicha. 

Očitna napaka pri nastavitvi 
dne. V dohodnem žigu je 
datum 29.7.1940. 

Povsem zmeden datum – 
Vuzenica 1█10█9█26 kot, 
da bi šlo za skrivnostne 
šifre. 

Leta 1993 šestica še ni bila 
odstranjena. 

 
 

Datum 3.5.1983 in znamka iz leta 1992 gotove ne 
gresta skupaj. Pravilna letnica na datumu bi 
verjetno bila 1993. 

Datum 1.7.1985 in znamka iz leta 1992 ne gresta 
skupaj. Prava letnica bi bila verjetno 1996. 

 

  
 Datum 4.7.1987 na 

dopisnici, ki ni bila 
izdana pred letom 1995 
ne more biti. Verjetno 
bi bilo prav 4.7.1997. 

Datum 28.13.1973 je 
očitno napačen. Iz 
vsebine dopisnice je 
razvidno, da bi bilo 
prav 28.12.1973. 
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Mesec v datumu je gotovo narobe. Zapisan datum: 20.XIII.1967. Obrnjena ura pri 
strojnem žigi Ljubljane 
leta 1971. 

 
 

Narobe obrnjena oznaka 3 za dan v mesecu (oznaka za mesec 2 je mogoče prav obrnjena) 

 
Napaka v pri uri žigosanja. Dan nima 28 ur. Pomotamo so pri uri vnesli datum dneva. 

 

 

Dvakrat odtisnjen žig, ki je malo premaknjen lahko naredi zanimiv vzorec 
valovitih črt. Menim, da gre za napako pri žigosanju saj lahko skoraj 
onemogoči branje naziva pošte ali datuma.  

 

 
Včasih so vidni tudi odtisi robov ploščic na katerih so posamezni deli strojnega odtisa. V tem primeru 
sta vidna robova obeh ploščic: ploščice z okroglim žigom in ploščice z valovitimi črtami. Povsem na 
levi je viden tudi odtis roba ohišja stroja za žigosanje. 
 
 
Pogosto lahko napako odkrijemo in ustrezno pojasnimo le s pomočjo celotnega poštnega dokumenta. 
Kot primer si oglejmo čekovno nakaznico na spodnji sliki: 
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Čekovna nakaznica je  bila naslovljena na g. Josipa Hribarja v Velikovcu. Tam so vedeli, da je 
nakazilo potrebno prenasloviti v Galicijo. Pošta v Galiciji je na prednji strani odtisnila žig z datumom 
16. september 1919, prejemnik denarja pa je napisal datum 16. september 1920. Tudi Poštni čekovni 
urad v Ljubljani je odtisnil datum 3.9.1920. Kdo je imel prav? Kdo se je zmotil? 
 
Odgovor je na zadnji strani nakaznice: 
 

 
Prav je imel prejemnik saj leta 1919 še ni bilo znamk, ki so zadaj prilepljene za obvestnino, še več 
leta 1919 ni bilo niti znamk za 15 vinarjev na poroznem papirju. Pomaga nam še odtis datuma iz žiga 
Velikovec 11. september 1920. Torej nedvomno zmotili so se na pošti v Galiciji. 
 
 
 
Drugi primer je povratnica s pomožne pošte Čatež pri Veliki Loki iz leta 1954: 
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Letnica v odtisu žiga je napačno nastavljena. Iz ostalih podatkov iz dokumenta je razvidno, da gre za 
sklep sodišča z dne 6. maja 1954, prejemnik je prevzem potrdi 7.5.1954. Zato bi bil pravi datum v 
odtisu žiga 7.5.54 (datum na odtisu je -7V.I.█5). 
 
 
 
Včasih so poštarji svojo napako opazili in jo popravili: 
 

 
Na prvem žigu je poštni uslužbenec datumski vložek za mesec september narobe obrnil. Datum, ki je 
nastal je pomenil 5.6.1920, pa še črtica je na napačnem mestu. Napako je popravil tako, da je datum v 
žigu popravil in ga odtisnil še enkrat. Star žig je pa prečrtal in se zraven podpisal. Za popravek smo 
uslužbencu lahko hvaležni. 
 
 
Podobno popravljajo napačno nastavljene datumu še dandanes: 
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Pri strojnem žigu so na pošti narobe nastavili mesec na 18, namesto na 08. Napako so opazili, zato so 
datumski del žiga prečrtali in naslednji dan odtisnili še ročni žig z datumom 29.8.2001. 
 
 
 
Včasih napaka v datumu lahko povzroči resne raziskovalne težave. Na spodnjem odrezku poštne 
nakaznice je datum v žigu pošte Tržič na Gorenjskem (3a) napačen v zapisu dneva ali pa meseca. Iz 
odtisa je mogoče prebrati 1.1.1919. Nemogoče je, da bi bila nakaznica s plačano pristojbino z 
'verigarji' vplačana že 1.1.1919, saj takrat verigarjev še ni bilo. Na zadnji strani je vidno, da je bila 
nakaznica v Ljubljani izplačana 2.2.1919. Verjetno so na pošti v Tržiču narobe nastavili datum. Prav 
bi bilo ali 31.1.1919 ali 1.2.1919.  
 

  
Prednja stran z napačnim datumom: 1.1.1919 – 
Tržič na Gorenjskem. 

Zadnja stran z datumom: 2.2.1919 – Ljubljana 1. 

Pristojbina je bila verjetno za 1 vinar preplačan. Prav bi bilo 20 vin za nakazilo do 50 kron in 
dostavnina 5 vinarjev za dostavo do 10 kron. Nakazilo očitno ni presegalo 10 kron. 
 
Včasih lahko napačen datum povsem spremeni datum. V naslednjem primeru bi pri odtisu žiga 
ljubljanske pošte prebrali 22.5.1898, če ne bi drugi datumi na dokumenti in oblika dopisnice kazali na 
22.5.1896: 
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V kolikor bi dobili tak 
odrezek, bi brez 
razmišljanja trdili, da je 
bil žig odtisnjen 
22.5.1898 ob prihodu 
prve pošiljke pošte. 

Iz cele dopisnice  na 
žigu vidimo pri odtisu 
odhodne pošte Kočevje 
21.5. 1886. Na 
dohodnem žigu 
Ljubljane pa preberemo 
22.5.1898. Kaj je prav? 

Da je prava letnica 1886 
nam potrdi tudi zapis na 
zadnji strani. Tam je 
jasno razvidno, da je 
bila dopisnica napisana 
v Hinterbergu (danes 
Novi Lazi, blizu 
Kočevske reke) 
21.5.1886. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Včasih je napaka tako očitna, da velikih težav na povzroča: 
 



25 
 

 

 
Datum 12.2.1923 na prednji strani gornjega odrezka je očitno napačen. Očitna  
napaka je verjetno le v letnici. Na drugi strani odrezka je datum dospetja v 
Semiču 17.2.1948, ki mu lahko zaupamo. Zakaj se je zmotil poštar v Kranjski 
Gori ni jasno. Če je '3' podobna '8', '2' ni prav nič podobna '4'.  

 
 
 
Včasih je težko presodit ali gre za napako v datumu ali za kaj drugega: 

 
Del čekovne nakaznice s prečrtanim in nato na novo odtisnjenim 'zelenim žigom' Poštne hranilnice 
Ljubljana. Datum na desnem (prečrtanem) žigu je 6. maj 1941 (torek), na levem pa 9. maj 1941 
(petek). Mogoče gre za napačno vstavljen vsadek za odtis dneva v žigu – 6 namesto 9 (napačno 
obrnjen vsadek!). Mogoče pa gre za drug razlog. Popravljena je tudi številka čeka iz 38 na 1058. To 
kaže na sledeče: mogoče v naprej pripravljenega čeka, ki je imel že vtisnjen 'zeleni žig' z datumom 6. 
maj 1941 niso uporabili ta dan, ampak tri dni kasneje s popravljenim 'zelenim žigom' in številko čeka. 
Možna je tudi kombinacija obeh opisanih možnosti: ker so ček pripravili z napačnim datumom so ga 
dali na stran in dokončali čez tri dni.   
 
 
 
 
 
Včasih je potrebno poznati žigosanje drugih držav: 
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Pismo, ki je bilo leta 1940 poslano v Ameriko so poskušali žigosati strojni, a zaradi nepazljivosti stroj 
ni razvrednotil znamk. Obe znamki sta razvrednoteni na nenavaden način: črni madež preko znamke, 
enkrat celo preko slike kralja, kar bi bilo lahko celo politično nevarno. Takšna razvrednotenja so 
pogosta v Ameriki. Zato menim, da sta bili znamki naknadno razvrednoteni ob dospetju v Ameriko s 
strani poštarjev v Bostonu. 
 
Naknadno razvrednotenje znamk z delnim odtisom žiga: 

 
Razglednica, ki je bila poslana, dne 4.10.1982 iz Hrastnika v Loško. V Hrastniku so znamke poskusili 
razvrednotiti s strojnim žigom, a jim to ni uspelo. Zato so znamke verjetno razvrednotili na dohodni 
pošti v Laškem. Ker tega niso smeli storiti s svojim dnevnim žigom, so preko znamk odtisnili le rob 
žiga tako, da so žig držali močno postrani. Za pojasnilo so zunaj znamk odtisnili še svoj redni dnevni 
žig. 
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5.2. ODTISI Z NAPAČNIMI ŽIGI 

 
Med odtise z napačnimi žigi štejemo uporabo žiga iz drugega obdobja, kot je žigosana znamka ali cel 
dokument in odtisi s povsem ponarejenimi žigi. Ti odtisi so običajno narejeni z namenom preslepitve 
zbiralcev, z namenom visokega  zaslužka. Gre za ponaredke. 
 
Med ponaredke moramo šteti tudi odtise z originalnimi žigi, ki so odtisnjeni naknadno. Po času 
njihove uporabe na posameznih objektih. Na primer odtis izklesanca italijanskega žiga iz Ljubljanske 
pokrajine ne more biti na verigarjih.  
 

 
Originalni žigi iz petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja, ki jih je nekdo leta 2021 prodajal na 
'bolhi'. 
 
Ker se starih originalnih žigov ni ohranilo veliko so prevaranti naredili gumene ali kovinske žige s 
fiksnim datumom. Pri teh ponaredkih, ki jih običajno prepoznamo po napačni barvi si lahko 
pomagamo tudi z datumom, ki je vedno isti: 
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V prvi vrsti odtisi žigov za ponarejanje narejeni iz gume, ki so bili na prodaj leta 2021 na 'bolhi'. 
Spodaj sodobni odtisi s temi žigi.  Pri teh žigih datuma ni mogoče spreminjati.  
 
 
Več pazljivosti je potrebno pri zelo pozni uporabi žigov. Takoj po drugi svetovni vojni so mnoge pošte 
na območju nekdanje Ljubljanske pokrajine uporabljale izklesance žigov iz obdobja kraljevine, ki so 
jih najprej na ukaz italijanskih oblasti uporabljali aprila, maja in celo junija 1941. Vsaj pošti Bled in 
Videm pri Ptuju (SV. VID pri PTUJU) sta takoj po vojni uporabljali stare izklesance iz obdobja 
verigarjev (1919 – 1921). Pošta Šenčur (pri Kranju) je takoj po vojni uporabljala izklesanec žiga iz 
obdobja kraljevine Jugoslavije 
 
Drugače je z uslužnostnim žigosanjem v času, ko so se posamezni žigi še uporabljali. S tem mislim, ko 
nekdo pri poštnem uslužbencu znamke (nalepljene na dokument ali pa tudi ne) razvrednoti z žigom, ki 
je takrat v splošni uporabi. Ti odtisi niso ponaredki, res pa je, da takšni, filatelisti rečemo 'nepotovani' 
poštni objekti niso najbolj zaželeni.  

  
 

 

Odtis s starim žigom, ki se 
leta 1921 ni več uporabljal – 
uslužnostno žigosanje 
(verjetno z ukradenim 
žigom).  

Po barvi črnila in drugih znakih 
sodeč naknadno odtisnjen žig 
pošte Sv. Tomaž pri Ormožu z 
ukradenim žigom. 

Odtis žiga, ki ni iz pravega 
obdobja. Tu je odtis žiga iz 
časa italijanske zasedbe med 
drugo svetovno vojno. 

Odtis izklesanca žiga iz 
leta 1921 (zgoraj latinica, 
spodaj je zapis v cirilici 
odstranjen) gotovo ni bil 
odtisnjen 12.2.1921. Ni mi 
znano kdaj naj bi ta žig 
izklesali. 
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29.11.1945 3.8.1948 1.8.1946 22.12.1946 

To so odtisi pravih žigov, ki pa imajo datum popravljen v nazaj. Leta 1945, 1946, 1948 teh žigov še ni bilo. Odtisnjeni so na 
ovojnicah prvega dne. Nekdo je ovojnice prvega dne delal po letu 1949, s poštarji pa se je dogovoril, da so datum premaknili 
na zgodnejši datum. 

 
Pismo z znamkami pretiskanimi znamkami 'Ljubljanske pokrajine' naj bi bilo oddano iz pošte Ljubljana 1 dne 13. maja 1945. 
Vendar prav žig, ki naj bi to potrdil, kaže da gre pri vsem skupaj za grob ponaredek. Prvič te oblike žiga ni bilo pred letom 
1947 in drugič te znamke so pretiskali šele 7. junija 1945. Opomba: Barova signatura verjetno uporabljena po Barovi smrti, 
ko je bila prav takšna signirna štampiljka odtujena v nepoštene roke. Zadaj je dohodni žig Berlin NW 7 (22.5.1945 -23), ki je 
verjetno ponarejen.   
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Sicer korektno žigosana razglednica ob prvem dnevu izdaje prvih znamk slovenskega primorja v  
Postojni. Zato rdeč žig Postojna -jama 1 z dne 15.8.1945. Kasneje je nekdo mislil, da bo veliko 
pridobil z odtisom dohodnega žiga Ljubljana 2, b, z datumom 17.8.1945. A odtisnil je žig, ki se je 
uporabljal šele v obdobju od 1960 do 1970.  Kot poštno zgodovinski dokument je tako vse skupaj 
ponaredek na pravem originalu. 

  

  

To so odtisi pravih žigov, ki so bili ali pa so še v privatnih rokah. Z njimi lahko delajo prevaranti eksotične poštne 
dokumente. Ko odtisnejo datum, ki bi bil možen je včasih zelo težko prepoznati original od ponaredka. V tem primeru si 
pomagamo z obliko dokumenta, papirja, lepila, črnila, naslovov in podobno. 
Na novejših 'naredkih' je žig zgoraj poškodovan 
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Naredek s  tem žigom. Hitro lahko opazimo, da tako belih kuvert  s tem tipom papirja  takrat niso imeli. Tudi signatur 'JB' za 
Julija Bara je ponaredek, ki naj bi kupca prepričal v originalnost pisma. 

 
 
 
 

  



32 
 

  

 
 

 

 
Grobi ponaredki z namenom prikazati nekaj novega, nenavadnega  – 'jeseniški ponaredki' gospoda K. 

 
 
Včasih se poštarji odločijo popraviti napako na žiga (običajno v datumu). To naredijo na različne 
načine: 
 

  

 
  V tem primeru so na pošti napačen odtis 

(12.08.98. 18) prekrili z belilom, ki ga radi 
uporabljajo šolarji za popravek napačno 
zapisanega. Nato so odtisnili še žig s pravilno 
nastavljenim datumom (13.08.98. 18). 

 
 

Datum je popravljen iz 
14.9. na 04.9. Popravek 
je lahko dvoumen: ali 

Desni odtis žiga je razveljavljen in zato odtisnjen še isti žig še enkrat. Tudi 
datum je isti: 18.8.1998. Zakaj tako? Možni sta dve razlagi, je bil poštar 
zmeden in ni točno vedel dnevni datum, ali pa je žig ponovno odtisnil, ker 
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je mogoče 1 
obkrožena, ali 
zamenjana z 0? 

je prvi slabo odtisnjen – vsaj ura ni dobro vidna (pod lupo se vidi 14). Gre 
za pismo s katerim so iz pošte pošiljali na pošti vnovčene čeka na banko. 
Mogoče so zato morali odtisniti povsem čitljiv dnevni odtis žiga. 

 

 
 Kar dvakrat popravljen datum. Najprej 2.9., nato 3.9 in nazadnje 4.9.1998. 
  
 
 
Žigi so lahko tudi povsem ponarejeni, igrivo narejeni, gostilniški in podobno: 
 

   

 

Znan ponaredek žiga pošte 
Rogatec. Običajno je 
odtisnjen v zeleno črni barvi 
na redkejših znamkah. Datum 
ima fiksen: 14.10.1920.  

Ponaredek nemškega žiga. 
Uporabljene znamke iz 
zadnjih mesecev druge 
svetovne vojne so redke. Zato 
so jih pogosto žigosali s 
ponarejenimi žigi. Žig ima 
večje črke od originala in je 
brez 'šalterske' oznake. 

Povsem 'fantazijski' žig 
Ljubljana 1 z oznako 'c'. 
Dne 8.3.1945 teh znamk 
še ni bilo (izšle so po 
7.4.1945). 

 

   
Hudomušno, ročno izrisan žig 
z napisom SLO – 
LUBLJANA. 

Hudomušno izrisan žig BLED 
– VELDES, verjetno istega 
avtorja. 

Ne prav pogosto, a včasih so iz hudomušnosti znamke 
razvrednotili z raznimi nepoštnimi žigi. V tem primeru gre 
za žig gostilne Vogelnik, Zgornje Gorje pri Bledu 
(18.4.1946). Gostilna deluje še danes . Pošiljka ni bila 
portirana. Pošta Zgornje Gorje je na ta dan že imela žig. 

    
Na levi ponaredek izklesanca žiga iz obdobja Kraljevine. Odtis 
originala je na desni . Razlika je predvsem v velikosti: 
ponaredek ima premer 27,5mm, original pa 30mm. Oblika črk, 
sicer premajhnih, na ponaredku je ustrezna. Ponaredek je 
verjetno nastal s pomočjo fotografije originala. 

Na levi ponaredek, na desni pa original nemškega žiga 
LAIBACH 11/Ljubljana 11, št.11. Razlika je očitna: 
drugačna '2' in drugačne črke, posebno 'C' zgoraj in 'N' 
spodaj. 
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Na levi je ponaredek italijanskega žiga LJUBLJANA 
1/[LUBIANA] št. 8, na desni je originalen žig. Razlika je 
predvsem v zaklepaju za LUBIANA. Na ponaredku je okrogel, 
na originalu pa oglat. 

Na levi je ponaredek italijanskega žiga LJUBLJANA 
1/[LUBIANA] št. 7, na desni je originalen žig. Razlika je 
predvsem v obliki črke 'N' v zapisu LUBIANA. 
 

  

  

Na levi je ponaredek žiga LJUBLJANA 1/LJUBLJANA 1, št. 
30, na levi original tega žiga. Razlike so očitne: drugačne črke, 
posebno 'N' v LJUBLJANA, drugačna '30' in drugačna spodnja 
'1'. 

  

 

 
Lično izdelan fantazijski ponaredek z znamkami Ljubljanske pokrajine in Črne Gore. Vsi odtisi so 
verjetno narejeni s ponarejenimi žigi. Žig Ljubljane 1, št. 8 je premajhen, napačne barve in iz 
obdobja, ko se ni več uporablja – od  junija 1941 so bili v uporabi novi žigi z napisom LJUBLJANA 
1 / [LUBIANA]. Tudi rdeč priložnostni žig je ponarejen – napačna oblika številke '2'. 
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Povsem ponarejen filatelistični objekt. Ponarejeni so pretiski na znamke in odhodni ter prihodni žig na 
drugi strani. Tako odhodni žig (61119 a) in dohodni (61119 c) sta premajhna (27mm) in predvsem 
številke so nepravilnih oblik. Struktura črnila (glej desno sliko) pokaže, da sta žiga odtisnjena s 
pomočjo osebnega tiskalnika. Ta struktura je vidna že z nekoliko močnejšo lupo. 
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Naknadno odtisnjen žig Vojaškega poštnega urada v Celovcu v času zasedbe Celovca je bil v uporabi 
od druge tretjine junija do skoraj konca julija 1919. Datum je popravljen v nazaj. Po umiku iz 
Celovca 31.9.1919 so žig odnesli s seboj. Enako so naredili z vsemi žigi iz Koroške, ki je po 
plebiscitu pripadla Avstriji. Kasneje so s temi žigi žigosali razne poštne objekte, saj so bili objekti s 
'koroškimi žigi' med zbiralci priljubljeni. Naknadne odtise, ki jih moramo šteti med ponaredke lahko 
prepoznamo predvsem po barvi črnila. Tako so v Celovcu poleti uporabljali povsem črno črnilo. 
Odtisi v sivi ali modrikasti barvi so bili narejeni naknadno. 
 

   

 

Originalni odtis žiga 
Ljubljana 1 z oznako 30. 

Ponaredek istega žiga. 
Razlike so očitne: predvsem 
drugačna '30' in spodnja '1', 
ter spodnji 'B'. 

Ponaredek: zaklepaj je 
okrogel, namesto oglat in 
malenkost prenizko. Letnica 
1941 je očitno narobe. 

 

   

 

 8 ali 9? 8 ali 9?  

   

 

 8 ali 9? 8 ali 9?  
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Na levi strani je ponaredek odtisa žiga Ljubljana 1, oznaka 6. Na sredini je odtis originalnega žiga, na 
desni pa oba prekrita odtisa. Ponaredek prepoznamo po rahlo deformiranih krožnicah, najlažje pa po 
zmaličeni črki 'B' v napisu 'LJUBLJANA'. Zanimivo, da prekrivanje enega z drugim ne pokaže 
velikih odstopanj. Razlika je le v prvih črkah besede 'LJUB...' 
 
'Beneški žigi', ki jih imamo prej za ponaredke, kot za originalne žige (odtisi so običajno na originalnih 
pismih): 

 

   

Najstarejši žig. 
Originalnost ni 
potrjena. 

Ponaredek ali original? 
1784 - 1788 

Na levi pogost ponaredek (spodnji I je preveč v 
levo), na desni odtis originalnega žiga iz  
30.6.1797. 

 
 
 
 

6. DEFORMIRANI ODTISI ŽIGOV  
 
Žige so pogosto površno odtisnili, kar odčitavanje podatkov iz žiga lahko močno oteži ali povsem 
onemogoči. Včasih je viden le del žiga, ali je žig raztegnjen, ali skrčen v eni od smeri: 
 

    
Slab, delni odtis žiga 
pošte Ptuj z dne 
25?.6.1919. Ostalo je 
nevidno. 

Povsem gluh odtis, ker so 
bile črke z imenom pošte 
in oznake pregloboko 
postavljene. Žig pošte 
Sveti Križ pri 
Kostanjevici. 

Včasih je kar težko razumeti zakaj pri odtisi 
nekega žiga manjka črka ali del napisa. V 
tem primeru na odtisu žiga Celje z oznako 's' 
manjka črka Ц. Kot, da bi se kdo hotel 
poigrati in zapisati 'ELJE'. 
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Pri slabih odtisih žigov nas lahko hitro zavede, da je bil žig brez oznake ali brez enega od napisov. 
Prvi odtis žiga od leve je bil solidno odtisnjen, pri drugem oznaka žiga 'c' ni vidna, pri tretjem je slabo 
odtisnjen gornji napis, pri četrtem je napis v cirilici povsem neviden. Če bi zadnji imel datum po maju 
1945 bi ga brez razmišljanja imeli za izklesanec predvojnega. 

    
Slab, delni odtis žiga 
pošte Krško z dne 
25.2.2019. Kraj in oznaka 
sta povsem nevidna. 

Močno skrčen strojni žig 
Ljubljane 1002 iz leta 
2018. 

Pri dvojnih odtisih žigov se lahko oznaka 'c' 
preoblikuje v '8'. Žig laškega iz 13.4.1919. 

 
Pri strojnem žigosanju dopisnica ni potovala enakomerno skozi stroj. Desni krožni odtis je raztegnjen, 
levi pa izrazito skrajšan. Morala bi biti enaka. Odtisi strojnih žigov so zaradi premikanja dopisnice ali 
pisma, običajno malenkost raztegnjeni v vodoravni smeri. 

 
Žig na levi strani v vodoravni smeri močno skrčen, kar se jasno vidi na krožnem delu, čeprav je skrčen 
tudi napis 'Vesel božič in ...''. Skupna dolžina enakega odtisa, ki je prikazan na desni je 71mm, levega 
pa 67mm. Krožnica je deformirana v elipso a=26mm, b=28mm, napis na desni je dolg 40mm, na levi 
pa 38mm. 
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Odtis strojnega žiga je zaradi napake med žigosanjem lahko tudi močno raztegnjen. Valovi tega žiga 
so običajno dolgi le 51mm, ne 98mm kot v tem primeru. Skupno dolžino strojnih žigov je zaradi 
napak pri manipuliranju s strojem pogosto težko natančno določit. Zgoraj: odtisa narejena na istem 
frankirnem avtomatu pošte Kranj 4101 odtisnjena istega dne 28.2.1997 z nastavljeno uro na 20H. V 
zadnji vrsti zelo raztegnjen in nečitljiv strojni žig ene od Ljubljanskih pošt iz leta 1995. 

 

V tem primeru ne gre le za strojni žig. 
Odtisnjena sta dva žiga. Najprej strojni, a 
ker se levi del z nazivom pošte in datumom 
ni dobro odtisnil so dodali še odtis ročnega 
žiga z oznako t. 

Včasih so pri strojnem žigu odtisnjene le 
valovite črte. Krožni del iz nejasnega 
razloga ni odtisnjen. V tem primeru je 
znamka razvrednotena, ne vemo pa kje in 
kdaj (ta odtis je nastal na pismu, ki ga je 
poslalo podjetje iz Maribora). 

 

Včasih je pri strojnem žigu odtisnjen le 
oglasni del. Krožni del iz nejasnega razloga 
ni odtisnjen. V tem primeru je znamka 
razvrednotena, ne vemo pa kje in kdaj (ta 
odtis je nastal na pismu, ki ga je poslalo 
podjetje v Ljubljani - Polje). 

 

    
Solidno odtisnjen žig 
Rogaške Slatine. 

Zategnjen navzdol. Skoraj povsem 
deformiran. 

Močno zategnjen žig 
premične pošte 
POHORJE. 
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Zategnjen odtis žiga 
'T'. Roka je poštarju 
zdrsnila v desno. 

Pri nepopolnem odtisu strojnega žiga izgubimo informacijo od kje in kdaj 
je bila poslana pošiljka. 

 
 

V tem primeru je verjetno odtis strojnega 
premaknjen preveč v desno. Zato so se na pismu 
preko znamke odtisnile le valovite črte. 

Enako v tem primeru. V takšnem primeru pošta 
pošiljke ne more vrniti na pošto pošiljatelja, ker 
ta ni označena. Pošiljko morajo odpreti. 

 

 
Nemi žig. Verjetno 
odtisnjen v Domžalah 
za naknadno 
razvrednotenje znamk. 
Pošiljka je verjetno 
glede na vsebino iz 
Maribora v Domžale. 

Pri nemih žigih je včasih povsem nemogoče ugotoviti na kateri pošti so bili 
odtisnjeni. V tem primeru gre za odtis nemega nemškega žiga iz druge 
svetovne vojne. 

 

 

 
Strojni žigi so zaradi neenakomernega vleka stroja pogosto v vodoravni smeri 'zategnjeni'. Gornja 
odtisa sta narejena na isti napravi. Pri gornjem bi izmerili za skupno dolžino 82mm, pri spodnjem pa 
kar 90mm. Pri spodnjem bi rekli, da ima nek čuden dodatek na desnem robu odtisa. [Na desni je bil 
oglasni del v čast 650 letnice Novega mesta. 
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Strojni žig včasih zaradi nepazljivo vstavljenih pisem v stroj ne razveljavi znamke. V tem primeru je 
odtis strojnega žiga le na robu kuverte. Zato so poštarji morali odtisnit še rečni žig: Kočevje, 
11.2.1995. 
 
 
 

7. NEVARNOSTI  PRI PREPOZNAVANJU ODTISOV  
 
 
Včasih je težko hitro ugotoviti odtis katerega žiga imamo. Posebno takrat, ko je odtis zamazan ali 
nepopoln. Predvsem je potrebno paziti, da vsak odtis '…BACH' ni 'LAIBACH', vsak 'LJUB…' ni 
'LJUBLJANA', vsak 'OTOK' ni ob Vrbskem jezeru, krajev z odtisom v slovenskem delu žiga 'SV 
KRIŽ' je bilo v več, vsako Jezero ni Jezersko in podobno. Za primer navajam nekaj primerov 

 
 

 

 

Lambach – kraj v Avstriji med Salzburgom in Linzem Laibach – kraj v Nemčiji 
med Nürnbergom in 
Stuttgartom. 

Laibach über Berleburg – pomožna 
pošta – manjši kraj v Nemčiji precej 
vzhodno od Kölna. (Nekoliko južneje 
je tudi kraj Marburg). 

 

   
Odtis žiga pošte Ljubno kaj lahko 
zamenjamo z odtisom žiga Ljubljane. 

Odtis žiga pošte Ljubuški v 
Hercegovini  kaj lahko zamenjamo z 
odtisom žiga Ljubljane. 

Odtis žiga pošte Ljubinje v 
Hercegovini  kaj lahko zamenjamo z 
odtisom žiga Ljubljane. 
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Pri delnem odtisu lahko zlahka pravo 
pošto zgrešimo. Žig na tej znamki sem 
že prebral Rimske Toplice, v resnici 
gre za žig Krapinskih toplic. 

Odtis žiga Krapinskih toplic. Na levi 
sliki je odtis istega žiga, a je srednji del 
slabo viden (27.7.1920). 

 

 
 

   

Slab odtis žiga nas lahko zavede, da 
imamo pred seboj izklesanec, a po 
znamki sodeč to ni izklesanec. 

Nekoliko jasnejši odtis žiga 
pomožne pošte Kapele pri 
Dobovi iz časa pred SHS. 

Pomožna pošta Kapele je imela izklesanec 
starejšega žiga, a šele v času SHS (na sliki odtis, 
ki je bil narejen 18.4.1919). 

 
 

 

 

 
Odtis žiga 'poletne' pošte Otok ob 
Vrbskem jezeru na Koroškem. 

Odtis žiga poštne relejne postaje blizu 
Radovljice seveda nima nič skupnega z 
žigom Otok ob Vrbskem jezeru. 

Odtis žiga pošte Otok na Hrvaškem 
(južno od Vukovarja) nekateri 
zamenjajo z žigom pošte Otok ob 
Vrbskem jezeru. 

 

  

 

Odtis žiga pošte LITTAU, danes Litovel na Moravskem na Češkem ob slabšem 
odtisu zadnje črke zlahka zamenjamo z žigom Litije. 

 

 

   
Odtis žiga pošte SVETI KRIŽ PRI 
LITIJI (Heiligenkreutz b. Littai) – 
danes pošta Gabrovka, je včasih težko 
ločiti od žiga pošte Sv. Križ pri 
Kostanjevici (danes Podbočje). Črke so 
višje, črka 'V' širša kot pri Podbočju. 

Odtis žiga pošte SVETI KRIŽ PRI 
KOSTANJEVICI (Heiligenkreutz b. 
Landstrass) – danes pošta Podbočje, je 
včasih težko ločiti od žiga Sv. Križ pri 
Litiji (danes Gabrovka). Črke so nižje, 
'V' ožji kot pri Gabrovki. 

Odtis žiga pošte SVETI KRIŽ PRI 
TRSTU (S. Croce presso Trieste) – je 
mogoče pri slabem odtisu zamenjati za 
odtise žigov s podobnim imenom. 
Temu žigu zapis v italijanščini seveda 
niso nikoli izklesali. Širše črke kot pri 
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Podbočju in Gabrovki. 

 
 

   
Odtis žiga Zgornjega Jezerskega iz obdobja pred koncem prve 
svetovne vojne in izklesanca po prvi svetovni vojni.  

Odtis žiga kraja Jezero pri Jajcu 
v Bosni in Hercegovini. 
Izklesan je napis K. und K. 
MILIT. POST. 

  
Odtis žiga pomožne pošte 
Jezero pri Jajcu v Bosni in 
Hercegovini.  

Odtis žiga pomožne pošte 
Kostel Pregrada v Hrvaškem 
Zagorju, vzhodno od Krapine. 

Odtis žiga Kostel na Češkem. 
Kostel ob Kolpi je dobil pošto 
šele v zadnjem času – danes 
1336 Kostel. 

 

  

 
Pernitz je kraj jugo zahodno od Dunaja. Kaj lahko pomislimo, da gre za ponemčeno ime Pernice ob 
cesti Maribor – Lenart. Pernica se je pred prvo svetovno vojno imenovala  St. Margarethen a. D. 
Pössnitz, v času Kraljevine Jugoslavije Šmarjeta ob Pesnici, v Pernico se je preimenovala šele okoli 
leta 1952. Na desni je nekdo podobnost me Pernitz in Pernica hotel izkoristiti za zanimivo mešano 
frankaturo. 

 

   

Mies pri Plznu na 
Češkem je kraj, ki se 
nahaja ob reki  Mže. 
Zlahka ga zamenjamo 
z Mežico, ki je imela v 
nemščini podobno ime 
Miess (dva S in pripis 
'ob Prävali' ali 'in 
Kärnten'. 
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Pazljivi moramo biti tudi pri Mariboru. Pri slabem ali delnem odtisu žig nemškega mesta Marburg zlahka zamenjamo z 
našim Mariborom. Marburg v Nemčiji je mesto v zvezni deželi Hessen. Leži ob reki Lahn. Sedaj ima 78.700 prebivalcev. 

 

 
Maribor in Marburg, Lahn prijateljsko sodelujeta. Žiga obeh pošt ob 10. letnici sodelovanja. 

 
Tudi vsak Gutenstein niso Ravne na Koroškem, nekdaj Guštanj: 

 
 

 
 

Mesto Gutenstein je trg v okrožju Wiener Neustadt Land v Spodnji Avstriji (jugozahodno od Dunaja) 
s slabih 1400 prebivalci. Pošta v kraju deluje od 1.11.1841 (EM), kar je dobrih 30 let prej kot v 
Ravnah na Koroškem. 
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Tudi vsak Schwarzenbach ni Črna na Koroškem in vsak Schwarzenberg ni Črni Vrh nad Idrijo (krajev, 
ki začnejo z 'SCHWAR …' ali končajo z '…BACH' je v srednji in severni Evropi precej): 

 

 
 

  
Mesto Schwarzenbach am Wald je kraj severno od Nürnberga na Bavarskem, mesto Schwarzenbach 
an der Saale je kraj nekoliko vzhodneje od prejšnjega, blizu Češke meje. Kraj Schwarzbach BHM (?) 
je kraj na Češkem blizu Češko, Avstrijsko, Nemške tromeje, ki se danes imenuje Černa v Pošumavi. 

 

 
 

Kraj Schwarzenberg i. Sa. je kraj blizu Leipziga, v bližini pa kraj s  pomožno pošto Schwarzbach über 
Scwarzenberg i. Sa.. Schwarderbach je bil tudi kraj na Češkem, danes se imenuje Bublava.  

 

 

 

  

Mesto Kraiburg am Inn  je trg v Zgornji Bavarski, blizu Avstrijske meje z okoli 4000 prebivalcev. Pri 
slabšem odtisu lahko hitro spregledamo da ne brez čre n in da spominja na naš Kranj (Krainburg). 

 

Tudi Idrija ni le v Sloveniji. Naselbino New Idria so 
postavili v odmaknjeni puščavi v Kaliforniji (nekje na 
polovici med Los Angelesom in San Franciscom) že 
davnega leta 1854 ob na novo odprtem rudniku cinobaritne 
rude. Rudnik je deloval do 1972. Danes sta rudnik in kraj 
povsem zanemarjena, okolica pa ekološko onesnažena. 
 
Poštni urad New Idria je bil odprt leta 1869, od leta 1894 se 
je imenoval le Idria  

 
Še nekaj odtisov žigov, ki nas lahko zavedejo: 

    
Odtis žiga Töplice 
odtisnjen po letu 1863. 
Danes se ta kraj v 
Hrvaškem Zagorju 
imenuje Varaždinske 
Toplice. 

Odtis žiga Vinice na 
Hrvaškem odtisnjen 
2.3.1869 – dve leti po 
razdelitvi cesarstva. 
Vinica v Beli krajini je 
imela ta čas v žigu 

Kropp je kraj v Nemčiji blizu meje z Dansko. Pri 
slabših odtisih lahko ime kraja zamenjamo s 
Kropo (nemško Kropp). 
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napis WEINITZ. 

  
  

Odtis žiga pošte 
NAKLO, nemško 
NAKL, ki deluje na 
Moravskem od 
29.9.1868 (WK). 

Odtis žiga pošte 
ROHATETZ – 
ROHATEZ, ki deluje 
na Moraskem. Možnost 
zamenjave z 
Rogatcem. 

Odtisa pošte v kraju Wurzen v Nemčiji, vzhodno 
od Leipziga. Kraj ima danes okoli 16900 
prebivalcev. Žig bi nas lahko zavedel, da gre za 
Podkoren na Gorenjskem, kjer pa je bila med 
drugo svetovno vojno zgolj pomožna pošta. V 
tem kraju je bilo med vojno eno od taborišč in je 
lahko na dopisnicah namenjenih v Slovenijo 

 

  
 

Odtis žiga pošte 
REICHENBERG 
(danes LIBEREC na 
Češkem), zlahka 
zamešamo z 
REICHENBURG 
(danes 
BRESTANICA). 
Reichenberg je pa tudi 
mesto v Nemčiji. 

Radmansdorf v 
zahodni Prusiji. 
Dane4s se kraj imenuje 
Trzebiełuch (okoli 120 
km južno od Gdanska) 
– 11.5.1869. 

Vsak Schönstein ni Šoštanja. Žig pomožne pošte 
Schönstein über Treysa v Nemčiji. Kraj vzhodno 
od nemšega Marburga. 

 
   

Mesto TELČ, nemško 
TELTSCH je mesto z 
okoli 5.800 prebivlaci 
na južnem Moravskem 
na Češkem in ne 
pomažna pošte kraja 
TELČE (nemško 
TELSCHE) pri 
TRŽIŠČU na 
Dolenjskem 

Pošta Adelsberg über Chemnitz nima nobene povezave s Postojno. Kraj 
Adelsberg je nastal leta 1934 v Nemčiji z združitvijo dveh vasi. Nahaja se 
jugovzhodno od Dresdna. Leta 1950 so kraj združili z Chemnitz-om. 
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Mesto Naklo na 
Poljskem, polno ime je 
danes Naklo nad 
Notecia je nekako na 
pol poti med Gdanskim 
in Poznanjem. 

HOSSZUFALU. Hosszufalu je madžarsko ime za 
kraj Dolga vas severno od Lendave (mejni 
prehod). A tam pošte ni bilo. Pošta 
HOSSZUFALU je bila v času Avstro-ogrske v 
Transilvaniji na severu Romunije. Kraj se danes 
imenuje Sācele (?). To pošto mnogi uvrščajo med  
pošte v Sloveniji, a je to ni res. V madžarščini 
pomeni hosszu dolgo, falu pa vas. 

Žig nemškega mesta 
CELLE ob delnem 
odtisu zlahka 
zamenjamo z odtisom 
žiga CELJE. Mesto 
Celle z 71.000 
prebivalcev je v 
Spodnji Saški v 
Nemčiji. 

    

Nepopoln žig LANDSTRASSE / WIEN lahno zlahka zamenjamo z žigom 
KOSTANJEVICE NA KRKI (LANDSTRASS). Pri slabem odtisu zlahka 
spregledamo zadnji E ali spodaj WIEN. 

Zalošče (na odtisu 
ZALOSCE) ni le kraj 
pri Dornbergu, ki ni 
nikoli imel pošte, 
ampak 1875 na 
Poljskem. Danes 
Zaloźce v Ukrajini 
severno od Ternopola. 

    
Križevci je mesto na Hrvaškem, ki upravno spada v Koprivniško-Križevsko županijo s preko 11.000 
prebivalci. Leži nekako na pol poti med Zagrebom in Koprivnico. Danes ima poštno številko 48260. 
Slovenski zbiralci ga pogosto zamešajo za Križevce v Prekmurju ali Križevce pri Ljutomeru. 

 

   

Vodice pri Šibeniku 
zlahka zamenjamo z 
Vodicami med 
Medvodami in 
Kamnikom. 
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Včasih lahko zaradi podobnosti žigov zlahka 
zamenjamo žig pošte z avtobusnim žigom. Na 
primer na levi sliki je žig pošte Preserje (1352). 
Zapis Kamnik v imenu pošte  Preserje – Kamnik 
kaže na naselje Kamnik pod Krimom, ki je kak 
kilometer oddaljen od Preserja. Desni žig je 
nesporno avtobusni žig. 

 

  

Včasih se je težko odločite ali gre za odtisa istega 
žiga ali za odtisa dveh različnih žigov. Kot 
primer navajam žig žirov iz obdobja od 1870 do 
1875. Menim, da gre za odtisa istega žiga, ki je 
imel za datumski del tri vdolbine. Levi odtis je 
narejen korektno (23.6.1881), desni pa je brez 
letnice, pri čemer ni bil vstavljen zgornji vsadek 
[na odtisu je le pika]. 

 

  

V tridesetih letih 20. stoletja se ponekod brez 
pravega razloga pojavijo 'gluhi' žigi. Težko si 
predstavljam, da so bili ti žigi tako narejeni, da 
jih je bilo mogoče odtisniti povsem brez naziva 
kraja. Pri normalnem odtisu je zgoraj zapis v 
latinici, spodaj pa v cirilici. 
Ti žigi nimajo nobene zveze z nemški 'gluhimi' 
žigi iz druge svetovne vojne. Gomilsko 12.12.1939 Podbočje (takrat Sv. 

Križ pri Kostanjevici), 
22.10.1931, 22.7.1935. 

 
Včasih je težko presodit ali gre za odtis enega žiga ali za odtis dveh žigov. V spodnjem primeru je levi 
žig Ilirske Bistrice iz obdobja Ilirskega kraljestva sestavljen iz dveh samostojnih odtisov dveh žigov. 
Odtis RECOMANDIRT je tako lepo postavljen, da težko vidimo odtisa dveh žigov. Zelo natančen 
pogled pokaže, da RECOMANDIRT malenkost visi v desno glede na spodnje vrstice. Lahko se 
dogodi, da nas prepriča šele pogled na več podobnih odtisov pri katerih žiga nista tako lepo odtisnjena. 
 

 
 

 
 

Odtis na levi je narejen iz odtisov dveh samostojnih žigov. 
 

 

 
Na pretemnih znamkah postane odtis žiga skoraj nečitljiv. 
[Odtis žiga Brezovice pri Ljubljani, marec 2019.] Na žalost danes 
znamke le redko služijo svojemu prvotnemu namenu. Poštne 
uprave jih izdajajo zgolj še za filateliste.  
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Pogosto so zelo slabi odtisov žigom na pregladkem papirju, 
posebno na samolepljivih znamkah. 

 
 
Posebej pozoren je potrebno biti pri cenzurnih žigih za označevanje posameznih cenzorjev, ki so si 
med seboj pogosto zelo podobni. Med seboj jih lahko ločimo, če jih imam več in če lahko pregledamo 
vse elemente poštne številke (oddajno pošto, prejemno pošto, vse žige na pošiljki, včasih še vsebino 
pošiljke, ... Nekaj primerov: 

    
Ta žig s številko cenzorja ni 
uporabila cenzura v 
Ljubljani, ampak nekje v 
Italiji. Žig je prevelik 
(23mm) in ima previsoke 
številke. 

Žig cenzorja v Pisticci v 
Kalabriji. Da ni žig cenzure 
v Ljubljani prepoznamo po 
drugačni obliki številk. 

Žig cenzorja v Trstu. Da ni 
žig cenzure v Ljubljani 
prepoznamo po drugačni 
obliki številk. Poleg tega so 
v Ljubljani uporabljali le 
številke do vključno 29. 

Primer žiga, ki so ga 
uporabljali v Ljubljani. 

 
 
 
 

8. PREPOZNAVANJE ZELO PODOBNIH ŽIGOV 
 
Do konec 18 stoletja (pri nas pogosto ponekod vse do leta 1921) do uporabe žigov z oznakami a, b, c, 
... ali 1, 2, 3, ... so večje pošte uporabljale po več različnih, a na videz zelo podobnih žigov. 
Razlikujemo jih lahko le s posebnimi posegi kot so natančno merjenje velikosti ali položaja črk, 
prekrivanje enega z drugim ob presojnosti enega od njih, kar omogoča sodobna elektronska tehnika. 
Nekaj primerov: 
 
Pošta Trebnje je vse do januarja 1919 uporabljala dva zelo podobna žiga. Pozimi leta 1919 je v obeh 
napis v nemščini odstranila. A ne istega dne. Pri tipu II že januarja, pri tipi I pa kasneje (najkasneje v 
aprilu). Razlikovanje obeh izklesancev je zelo težko – pomagamo si včasih lahko z obliko črke 'N', ki 
je pri tipu II lepše zaključena. Pri slabih odtisih razlikovanje sploh ni mogoče. 
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 Tip I ima večje črke, kar 
izrazito predvsem pri zadnjem 
'N' v Treffen.  

Tip II ima manjše črke, kar je 
izrazito predvsem pri zadnjem 
'N' v Treffen. 

Prekrivanje obeh ob vključeni 
prosojnosti pokaže, da je napis 
'TREFFE' pri tip I, daljši od 
napisa pri tipu II.  

   
Izklesanec iz tipa I. Izklesanec iz tipa II. Prekrivanje obeh ob vključeni 

prosojnosti ne pokaže bistvene 
razlike. 

 
 

Lažje je pri pošti Litija, kjer se žiga pri prekrivanju niti slučajno ne pokrijeta: 
 

   
Žig I ima za prosto oko 
predvsem vidno visečo 'I' v 
LITJA nekako zgoraj visečo 
proti 'T'. 

Pri žigu II črka 'I' ne visi 
proti črki 'T'. 

Pri prekrivanja je vidno, da 
zgornji napis pri žigu I 
pomaknjen bolj v levo kot pri 
žigu II. Spodaj se ne 
pokrijeta zadnja 'A' v 
LITIJA. 

   
Pri neizklesancih žig I ni težko ločiti od žiga II zaradi nagnjenosti črke 'I' v LITIJA. Težje je 
razločiti izklesanca, ker iz 'I' ne moremo potegniti daljice proti gornjima 'T'. 
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Včasih so odtisi različnih žigov tako podobni, da jih lahko ločimo le z neposredno 
primerjavo. Tu sta prikazana žiga Polhovega Gradca. Levi žig, ki ni izklesanec so začeli 
uporabljati že 1.3.1996 in je bil v uporabi vsaj do julija 2007. Po odtisih ni videti, da bi se s 
časom tako izrabil, da ga je bilo potrebno nadomestiti z novim. Mogoče se je pa preprosto 
izgubil. Kakorkoli, že pred avgustom 2010 so dobili nov žig (slika na sredini), ki ima zapis 
pošte bolj razpotegnjen (predvsem presledek med obema besedama), številko pošte pa 
pomaknjeno nižje od prejšnjega. Na tretji sliki je razlika lepo vidna pri obeh odtisih prekritih. 

   
Prva dva odtisa žigov Nazarje z oznako 'b' sta na prvi pogled enaka. Razliko pokaže šele 
prekrivanje enega z drugim. Pri drugem so številke na odtisu malenkost bolj v levo, največja 
razlika pa je v položaju črke 'E'. Veliko žigov z začetno števko 6 so nekje od 1993 do 1995 
obnovili z novimi žigi, ki so bili bolj ali manj podobni prejšnjim. Ne smemo se pa zanesti na 
datum saj sta bila oba žiga lahko v uporabi tudi hkrati.  Pri žigih z oznako 'a' sta oznaki 
pogosto iz različnih fondov črk in je ločevanje lažje. Pri žigih z oznako 'b' pa precej 
zahtevnejše. 

   
Odtisa žigov pošte Vipave z oznako 'a' ni težko razločit, saj imata črko 'a' iz povsem 
drugačnih fondov in tudi črke so pri drugem dovolj večje, da razliko vidimo. Tu ju navajam 
zaradi časa uporabe. Levi žig je bil v uporabi vsaj od 15.9.1992 do vsaj 5.4.1995, desni pa 
vsaj od 30.4.1993 do vsaj 4.9.1995 (glede na izklesanec pa verjetno skoraj do 29.2.1996). 
Kaže da sta bila oba žiga mogoče hkrati v uporabi od 1993 do 1995 (ne nujno vsak dan). 
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Pri žigu Dobrove na levi so opazne poškodbe na desni strani odtisa. Zakaj jih pri odtisu 
izklesanca na sredini ni? Prekriti sliki (na desni) pokažeta majhne razlike pri črkah 'V' in 'A'. 
Očitno so žig z oznako zamenjali z drugim skoraj enakim žigom. Te menjave (obnove) so 
naredili nekje v letu 1995. Žig na levi je tudi za 0,5 mm manjši od žiga v sredini. 
Če žig na levi ne bi bil poškodovan razlike nebi opazil. 
 

 
 
 
9. NEKAJ DROBNEJŠIH POSEBNOSTI 
  
Pri strojnih žigih so posamezni deli lahko v nenavadni legi: 

 

Desni odtis je 
nenavadno nizko glede 
na krožni del žiga. 

 

Odtis na istem (?) 
frankirnem stroju s 
povsem poravnanim 
levim in desnim delom. 

 

 
 

10. OPISI NEKATERIH MANJ POZNANIH POSEBNIH ŽIGOV  
 

 

 

NACH ANGABE (nemško) – pošiljka je bila oddana na pošto po zadnji 
odpremi pošte ta dan in bo šla zato na pot šele z naslednjim odhodom 
(ekspeditom). Velike pošte so imele po več odprem v istem dnevu (zato 
so v žigu na primer oznake 4E ali IVE za četrti ekspedit (oddajo) ali 
oznake I, II, III, IV, če je pošta oddala pošiljko štirikrat dnevno). Manjše 
pošto v bolj odročnih krajih pa so oddajale pošte lahko le vsak drugi dan 
ali dvakrat tedensko. 
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DOPO LA PARTENZA (italijansko) – pošiljka je bila oddana na pošto po 
zadnji odpremi pošte ta dan in bo šla zato na pot šele z naslednjim 
odhodom (ekspeditom). Velike pošte so imele po več odprem v istem 
dnevu (zato so v žigu na primer oznake 4E ali IVE za četrti ekspedit 
(oddajo) ali oznake I, II, III, IV, če je pošta oddala pošiljko štirikrat 
dnevno). Manjše pošto v bolj odročnih krajih pa so oddajale pošte lahko le 
vsak drugi dan ali dvakrat tedensko.  

 

SCONOSCIUTO D/J PORTALETTERE – poštarju neznan naslov (Gorica 
Italija, 1928) 

 LAUT ANGABE – za pošiljko je potrebno plačilo poštnino (1878, 1885). 

  

NETTO DI FUORA / E DI 
DENDRO – oznaka, da je pismo 
razkuženo tudi v notranjosti. Pisma 
so razkuževali, ko je razsajala 
epidemija kolere (1831, 1832). 
Najbližje Sloveniji so pisma 
razkuževali v Trstu. 

 

Pomen žiga '10' je lahko različen. Lahko pomeni plačilo 
poštnine, ali pa oznako portnine, ki jo je potrebno doplačati. 
Odvisno ali gre pri spodnjem pismu poslano iz Ljubljane v 
Novo mesto, za prvi ali za drugi težinski razred (prvi 
težinski razred: 5 Kr, drugi težinski razred 10 Kr). Če gre za 
portnino, ta ni plačana. 
 
Pri drugem pismu poslanem nekje iz Galicije v Vransko gre 
gotovo za doplačilo portnine. Tarifa bi morala znašati 5 h, 
zato je plačana portnina 10 h.                                                           
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Prednja iz zadnja stran pisma, ki ga je poslala Krainische Sparkasse Laibach, dne 30.1.1878, v Novo  
mesto, kamor je prispelo 31.1.1878. Tarifa za pismo z maso do 50 gramov je takrat znašala 5 
krajcerjev. 
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Razglednica poslana 10.12.1914 nekje iz Krakova v Vransko. Ker je bila dopisnica poslani civilni 
osebi je bila podvržena plačilu poštnine. Na osnovi  podobnih odtisov menim, da so številko 10 
odtisnili v Ljubljani. 
 

 

 

 

 

 
LAUNTANGABE – vsebina pošiljke je bila pregledna na poštnem okencu 
(vsebina vrednostnega pisma). ?(BK)  

 

Oznaka službenega paketa. Običajno za vrnjeni vojaški material (obleko, 
čevlje, …) v vojaški ekonomat v Ljubljani, kar pa ni nujno. Kaže, da so 
včasih paketi s to oznako naslovljeni tudi na uslužbence določenih uradov. 

 

Oznaka za ekspresno pošiljko paketa. Običajno na zadnji strani, odtisnjena 
na dohodni pošti. Zato je verjetno pomenila takojšnjo (ali vsaj hitro) 
dostavo (ali vsaj obvestnino). 

 

Označba za ločenko – paket posebnih dimenzij, ki je zahteval posebno 
rokovanje. Običajnejše je namesto žiga L, prilepljena nalepka z rdečim 
napisom 'Sp' ali 'Sperrgut', včasih pa z roko izpisano 'Sp'.  
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'PROMET ZATWOREN / RETOUR' – žig uporabljen v 
Sarajevu 25.2.1919, ko je bil ukinjen poštni promet z 
Nemško Avstrijo in Madžarsko.  

 

Številka izpostava Poštnega čekovna urada v času stare Avstrije, Države 
SHS in Kraljevine SHS. Žig še iz časa Avstrije. Vsaka izpostava je imela 
svojo številko, zato lahko določimo na kateri pošti je bila denarna 
nakaznica nakazana tudi s pomočjo te številke. Včasih so tak žig uporabili 
namesto navadnega za kamuflažo vojaških enot ob frontnih linijah. 

 

Izpostava Poštnega čekovnega urada v času Kraljevine Jugoslavije. Zadnji 
dve črki 'Sl' verjetno pomenita 'Slovenija'. 

 

Številka izpostava Poštnega čekovna urada v času stare Madžarske, Države 
SHS in Kraljevine SHS. Žig še iz časa Madžarske. Uporabljal se je tudi v 
Prekmurju. 

 

Odtis žiga, ki je nadomestil nalepke za priporočene pošiljke. Nabavo teh 
žigov je Poštna direkcija objavila v Uradnem listu poštnega in brzojavnega 
ravnateljstva dne 24.10.1919 (Številka 48556/V – 19. Hkrati navajajo, da 
jih bodo najprej dostavili poštam, ki jim je 'R-lističev' zmanjkalo. Poleg 
tega so pošte pozvali naj varno spravijo svoje žige z oznakama 'R' in 'No', 
da ne bo prišlo do zlorabe. Dodali so še navodilo naj se številke zapisujejo s 
tintnim svinčnikov za vsak mesec posebej. 
 
To so prvi žigi Ljubljanske poštne direkcijo z uporabo cirilice 'Бр' za 'broj'. 

 

Žig pošte. Te žige so uporabljali za zapis na R-nalepkah. Pogosto pa tudi za 
izpis kraja na obrazcih (v tem primeru teh žigov ne smatram za prave 
'poštne žige'). 

 

Prevzem paketa preko poštnega predala s potrebnim doplačilom kosovnine. 
Ko je bil paket naslovljen na poštni predal je pošta za dodatno rokovanje s 
paketom zaračunala poseben dodatek - tako imenovano kosovnino. 

 

Ležarina. Odtis žiga, ki je pomenil, da je potrebno za predolgo čakanje na 
prevzem paketa plačati ustrezno ležarino. 
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Označba na pošiljki, da je bila pošiljka preusmerjana iz ene ambulance na 
drugo. Na primer, da je bil paket iz ambulance Dunaj – Trst v Zidanem 
mostu preložen na ambulanco Ljubljana – Zagreb ali da je bil v Pragerskem 
preložen iz ambulance Ljubljana – Dunaj v ambulanco proti Budimpešti.  

 
VALORE DICHARATO -  vrednost pošiljke (v italijanščini). 

 
Označba za priporočeno pošiljko na Madžarskem. 

 

AL MITTENTE SERVIZIO SOSPESO - prekinjena dostava. 
[Recimo zaradi vojnih spopadov na področju prejemnika. Na 
primer pozimi leta 1940 ni bilo mogoče dostaviti pošiljke v 
Albanijo.] 

  

'Vrniti'. Pošiljko je potrebno vrniti 
naslovniku. Nemško področje med 
drugo svetovno vojno. 

 

Označba na pošiljki na področju Italije, da bo poštnino plačal prejemnik. 
Uradna pošta med državnimi organi je bila oproščena poštnine, ne pa 
uradna pošta zasebnikom. 

 

Cenzurni žig Poštne straže slovenskih domobrancev. 

 

Številka cenzorja v Ljubljani med drugo svetovno vojno, ko je bila 
priključena Italiji. 
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'Leterrato alle sportello' – oddano na okencu. 

 

'Affrancato in cintanti Lire / Elenco No' – 
plačano v gotovini lir / spisek št.  

 

'Accettata allo sportello' – predano na okencu, 
na področju Ljubljanske pokrajine  

 
'SCHALTER' – predano na okencu v delu 
Slovenije pod nemško poštno upravo. 

 

'Barfranko Lire / Verzeichnis Nr.' –  plačano v 
gotovini lir / imenik št. 

 
'Postfache' –  poštni predal. 

 

'AL MITTENTE' –  dostaviti. Odtis žiga iz 
Padove v Italiji med drugo svetovno vojno po 
opravljeni cenzuri. (Po kapitulaciji Italije?) 

 

 

 

'FELDPOST' – vojna 
pošta. Pogosto je 
oznaka le ročno 
izpisana. 

 

'Einschreiben' –  priporočeno. 
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'Zuzustellen / Feldpostdirekt...' –  pošiljka naj bo dostavljena s 
pomočjo vojne pošte. 

 'Nachgebühr' –  potrebno naknadno plačilo 
(porto). Žig z enakim pomenom kot 'T' med 
drugo svetovno vojno na štajerskem. 

 

 

'Gebühr bezahlt.' – Poštnina je plačana. 

 

'Derzeit nicht szstellbar zuruck.' Pošiljke 
trenutno ni mogoče dosaviti. Štampiljka iz 
prve svetovne vojne. Na primer na dopisnici 
poslani iz Moravč enotam v Przemyslu v 
Galiciji. 
 

 

'ZURUCK' – vrniti nazaj pošiljatelju. Dunaj 
1919 (?). 

 

Zurück. Etnfuhr von Briefmarken verboten.      
-  Vrniti - uvoz znamk ni dovoljen. (Pošiljanje 
nežigosanih znamk podobno kot pošiljanje 
denarja v pismih v Nemčijo ni bilo dovoljeno. 
(Drezden v Nemčiji 10.3.1920). 
 

 

'ungenügende Adr - Zurück.' Napačen naslov, 
pošiljko je potrebno vrniti. 
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' Postverkehr z. Zt. Nicht stellt' –  
vrniti, ker pošiljke trenutno ni mogoče 
dostaviti. Na primer na pismu, ki je 
bilo poslano iz Graz-a v Novo mesto, 
dne 31.7.1943, ko je bilo Novo mesto 
v rokah partizanov (9.9.1943 – 
21.10.1943). Podobno velja iz pošiljke  
iz Kranja v Ljubljano tik po Italijanski 
kapitulaciji. Prekinitev je bila na 
relaciji München – Bologna. 

 

 

'ZURÜCK Verkehr vorläufig eingestert' –  vrniti, 
ker pošiljke trenutno ni mogoče dostaviti, ker je 
promet z naslovno destinacijo zaustavljen. Na 
primer iz Škofje Loke v Šibenik takoj po 
kapitulaciji Italije. 

 

'ZURÜCK an Absender Neue Anschrift abwarten' –  
vrniti, ker je prejemnik spremenil svoj naslov. 

 

'ZURÜCK'–  vrniti, nekje iz bojišč med drugo svetovno vojno. 

 

'ZURÜCK  - UNZULÖSSIG'  –  vrniti, ker poštni 
promet ni dovoljen. Razglednica poslana iz 
Šentjurja, dn2 26.1.1943 v Vinico na Hrvaškem 
(Medžimurje). 

 

'RETOUR' vrniti pošiljko naslovniku. (Nemško 
taborišče vojnih ujetnikov – Stalag III A – 1942). 

 

'ENTLAFFEN'  - izpuščen  (Nemško taborišče 
vojnih ujetnikov – Stalag III A – 1942). 
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Pošiljka ni dostavljena zaradi nedosegljivosti naslova. Običajno zaradi vojaških spopadov ali ob 
spremembah oblati. Na primer za pošiljke iz Gorenjske v Ljubljansko pokrajino tik po kapitulaciji 
Italije. 

 

'z. Zt. Unzustellbar' – nedostavljivo. 

 

'Kriegsgefangenen – Sendeng' – 'pošiljka 
vojnega ujetnika' v nemškem ujetniškem 
taborišču.  

 

'ZWISCHENLAER POST' – 'pošta med taborišči'. 
Pošta med dvema nemškima taborišča za vojne 
ujetnike med drugo svetovno vojno. 

 

'Ein Schalter eingeliefert' – oddano na okencu. S 
tem so potrdili, da je poštar lahko preveril identiteto 
pošiljatelja. 

 

'An Absender zurück neue Adresse abwarien' – 
pošiljko je potrebno vrniti na naslov pošiljatelja. 
Žig nemških pošt med drugo svetovno vojno 
(1943). 
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Številka za sprejemno številko poštne nakaznice. Zaradi različne velikosti obeh 
števk sodim, da je številka odtisnjena z dvema žigoma. Tudi tehnična izvedba je 
tako enostavnejša. Rabimo le 10 žigov. 

 

Označba 'T' pomeni, da gre za premalo frankirano pošiljko. Oznaka verjetno 
izhaja iz 'Tax'. 

 

Oznaka D označuje, da je pošiljka zavedena v knjigo pošte. Izhaja iz 
italijanskega jezika. Nahaja se predvsem na priporočenih pošiljkah v Trst (1949 
– 1950). 

 

'PO ODLAZKU POŠTE' – oznaka, da je bila pošiljka oddana na 
pošto, ki je bila dnevna pošta že odposlana. Zato bi bila označba ure 
na rednem datumu napačna. Žig posnet iz razglednice z motivom 
Pragerskega. 

  

 
Listič za zapiranje pisem – 
Direkcija v Trstu. 

Listič za zapiranje pisem – 
Ptuj - 20.1.1919. 

Listič za zapiranje pisem in za 
spenjanje (pečatenje) listin – pred 
1895. 
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Listič za zapiranje pisem – 
Mestna hiša v Mariboru. 

Zalepka mariborskega 
okrajnega zapora (1868). 

Zalepka mestne hiše v Novem mestu 
(1884). 

Način uporabe zalepk za telegrame. 

 

  

Zalepka za telegrame – 
Ogrska (1918).  

Zalepka za telegrame – 
Ogrska (1918). 

Zalepka za telegrame 
– Ogrska. 

Zalepka za telegrame – 
Ogrska (1918). 
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Zalepka za telegrame – 
Avstrija (1909). 

   

  

 

Zalepka za telegrame – Avstrija 
(Ljubljan 1 1918). 

Zalepka – Razdrto 1879  

 

   

Listič za zapiranje 
telegramov - Hrvaška 
(nekje med 1921 in 
1926). 

   

 
 

  

Zalepka za telegrame – 
SHS (1923). 

Zalepka za telegrame – 
SHS. 

  

 
 

  

Listič za zapiranje 
telegramov – Kraljevina 
Jugoslavija (1936). 

Listič za zapiranje 
telegramov – Kraljevina 
Jugoslavija (1924). 
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Listič za zapiranje 
telegramov – Kraljevina 
Jugoslavija (1925). 

Listič za zapiranje 
telegramov – Kraljevina 
Jugoslavija (1923 - 
1938). 

Listič za zapiranje 
telegramov – 
Kraljevina 
Jugoslavija (1937). 

Listič za zapiranje 
telegramov – Kraljevina 
Jugoslavija (1937). 

 

Zalepka Ljubljanske pošte 1 (ameriški odsek) za 
zapiranje odprte (?) ali poškodovane pošte 
(1925). 

 

   

Listič za zapiranje 
telegramov – 
Ljubljanska pokrajina in 
FNRJ (1945). 

   

   
 

 

Listič za zapiranje 
telegramov – FNRJ 
(1947). 

Listič za zapiranje telegramov – FNRJ (1949).  
[Zalepke so bile tiskane v daljšem traku.] 
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Rekonstrukcija zalepke za odpiranje pošiljk – uporabljene 5.12.2000. 

 
'KIFIZETTETETT' – plačano (mogoče tudi izplačano) v madžarščini. 

 
'Bagenyai postai ägya' - ??? poštna postaja (mogoče 
ČEKOVNI POŠTNI URAD) v madžarščini. 

 
'Nyomtatvány' – tiskovina  v madžarščini. 

 

'Volt jugoszlav levélszekrényben találtatott.' V madžarščini 
zapisano 'najden v jugoslovanskem poštnem nabiralniku'. 

 

'Postsache'. Opozorilo, da je bila pošiljka oddana v 
nabiralniku. Zato se ne ve kdo jo je poslal (1941). 
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Poštna območja v Italiji [QUARTIERE 
POSTALE]. 6-Modena,11- Bologna, 19 – 
Bologna, 6-Ancona, 57-Trst, 8-Rim med 
obema svetovnima vojnama. (Možnost 
zamenjave s številkami cenzorjev.) 

 

'OBČUTLJIVO Colis fragile'. Oznaka, da je v paketu lomljiva vsebina, ki se pri 
nepazljivem ravnanju s paketom lahko razbije. 

 

MINISTRSTVO POŠTE IN TELEGRAFA, Kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca, BEOGRAD – 10.4.1928. 

 

VOJNA UPRAVA J. A. / DIREKCIJA POŠTA; za Julijsko krajino 
(?) Rijeku i Slov. Primorje – od 20. avgustu 1945 do 15.9.1947 na 
Reki. 

 

VOJNA UPRAVA IV. ARMADE, ki je osvobajala Primorje. Žig na 
pismu, ki je bilo septembra 1945 poslano iz enklave okoli 
Kostanjevice na Krasu (od Opatjega sela do Komna), v kateri so 
lahko ostale Jugoslovanske čet po umiku iz cone A. 
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Pošta Beograd 2 (?) – 
Ameriški oddelek 
1946 – 1947 

Pošta Zagreb – 
Ameriški oddelek 
1957 

Pošta Rijeka 1 – žig 
na pošiljki iz New 
Yorka v Jelšane 
(Zona B) preko 
Beograda leta 1946. 

Odtis žiga Am je 
verjetno pomenil, da je 
potrebno pošiljko 
razvrstiti na Ameriški 
oddelek (?). 

Pošta iz Združenih držav Amerike je prihajalo v Jugoslavijo v posebnih vrečah že po prvi svetovni 
vojni. V Ljubljani je bil po prvi svetovni vojni posebni Ameriški oddelek v celem prvem nadstropju 
glavne pošte (danes križišče Čopove in Slovenske ulice). Podobno so tudi po drugi svetovni vojni 
imele pošiljke iz Združenih držav Amerike poseben status. Večinoma so prihajale z letali naprej v 
Beograd, kasneje tudi na druga letališča. Ti žigi so tudi na pošiljkah z naslovnikom v Sloveniji. 

 

 

Strojni žig Inozemskega ameriškega oddelka (INOZ. 
A.O.) v Zagrebu iz leta 1958. 

 

 

 

 
 

 

Porto 'T50' na dopisnici poslani 3.9.1936 iz Metlike na 
Češko. Prava poštnina bi morali znašati 2 din. Žig 
'T50' je bil verjetno odtisnjen na češkem. Mogoče gre 
odtis dveh žigov: posebej 'T' in posebej '50'. V tem 
primeru bi lil lahko narejen odtis tudi v Metliki (žig 10 
v Ljubljani in mogoče tudi na Vranskem). 

 

'Inoltrare solamente per Posta Aerea' – obvezno 
poslati z letalsko pošto. Žig pošte z hidroplani na 
relacijah Trst – Pavia, Trst – Torino, Trst – Brioni, 
Trst – Zadar. 
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Oznaka za premalo plačano poštnino na pošiljkah iz Avstrije v tujino, ki 
vsebuje tudi znesek kazni. 

 

Odtisi raznih žigov Kazensko poboljševalnega doma v Ljubljani, (KPD 
Ljubljana), Miklošičeva 9. Lahko tudi KPZ kot zavod v letu 1948. Naslov 
je lahko tudi na 'Litostroj' ali poštni predal št. 272 (p.p. 272). 

1948 -1949 

  

 1949 1950 

 
 

 

1950 1950 1950 - 1951 

 
 

 

1956 1950 1955 

 

 
1953 - 1955 1947 

  

1955 - 1956 1948 

 
1951 1953 

 
1948 

  

 

 



70 
 

 
 

 

 
 

1947 1948 - 1949 1949 - 1950 

 
Odtisi raznih žigov Kazensko poboljševalnega zavoda v Mariboru 
(KPZ Maribor), Pobrežje 20.  

1946 - 1948 

 
  

1952   

 

  

1947   

  
 

 

Ročni podpis 1946 -1947 Ročni podpis 1946 -1947 Ročni podpis 1952  

 

  

1946   

 

Odtisi raznih žigov Kazensko poboljševalnega doma v Škofji Loki 
(KPD Škofja Loka). Lahko tudi naslov na Elektro podjetje »Motor«, 
kjer so imeli zaporniki eno od delovišč.  

1950 

 
 

 

 

Ročni podpis 1950 Ročni podpis 1950 Ročni podpis 1950  

 Odtisi raznih žigov Kazensko poboljševalnega zavoda v Novem mestu.  

1947 
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11. NEPOŠTNI ŽIGI, KI JIH POGOSTO VIDIMO NA POŠTNIH 
POŠILJKAH  

 
 
 
Vsi žigi, ki jih srečamo na poštnih dokumentih niso poštni žigi. To lahko osebni žigi pošiljatelja 
(gostilne, podjetja, urada, ...).  Na primer: 
 

 

 
Sodni žig za potrebno 
povratnico.  

Enako a natisnjeno. R. S. pomeni 
Rückschein Sendung – vrniti s 
povratnico. 

 
 
Nekateri navajajo, da odtis žiga P.p. pomeni oznako za priporočeno pošiljko. Menim, da so žig P.p. 
odtisnili na sodna pisma že na sodišču, kar na mnogih dokumentih dokazuje enako črnilo odtisa žiga 
P.P. kot pri ostalih nedvomno sodnih žigih v notranjosti dokumentov. 
 
Na to težavo moramo biti pozorni tudi raznih enovrstičnih žigih, ki so jih razni uradi ali celo zasebniki 
uporabljali za lažje delo. Težava je lahko zelo velika pri redkih predfilatelističnih pismih, ko je na 
kuverti odtisnem žig pošiljatelja, ne pa žig pošte ali poštnih sel. Kot primer poglejmo odtise 

   

 

Ročni podpis 1947 Ročni podpis 1947 Ročni podpis 1947  

 
Odtisi raznih žigov Taborišča Teharje pri Celju.  

 

 

   

Ročna cenzurna oznaka 
1946 
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enovrstičnih žigov na povratnici Okrožnega sodišča Koper, odtis na nalepki, ki označuje priporočeno 
številko in pošiljko notarja iz Kopra: 
 

 
 

To ni odtis poštnega žiga, ampak žiga sodišča v 
Kopru. 

To pa je odtis žiga, ki ga je uporabljala pošta v 
Ilirski Bistrici leta 1932. 

 
Odtis žiga z napisom RACCOMANDATA menim, da ni poštni žig. Zakaj bi ta zapis pritisnili, če so nalepili prilepko z 
oznako, da gre za priporočeno pošiljko. Ali zgolj zaradi številke? To ne bi bilo racionalizacija manipulativnih opravil. Poleg 
tega se črnilo odtisa žiga notarja 'DOTT. NICOLÒ SCAMPICCHIO, …' in odtisa 'RACCOMANDATA' 
povsem ujemata.  
 
Velika nevarnost, da italijanske žige državnih uradov s katerimi so označevali, da gre za uradno pošto, 
ki je prosta poštnine zamenjamo s poštnimi žigi. Te žige štejem med poštne žige le, če so jih uporabili 
poštni uradi. Nekaj primerov: 
 

   
Davčni urad Tolmin (25.11.1922) Matični urad Tolmin (1.9.1943) Okrožni urad za neposredne davke 

Tolmin (4.3.1943) 
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Odtis žiga italijanskega rdečega križa, 
kot oznake, da gre za uradno pošto, ki 
je poštnine prosta. 

  

 
 
Primer poštnih in nepoštnih žigov je podan tudi na spodnji nalepki poštne pošiljke, ki je bila poslana iz 
Kazenskega in civilnega sodišča v Kopru, dne 17. aprila 1926 v Pomjan, ki je danes v Hrvaškem delu 
Istre. 
 

 
Žigi na nalepki paketa (sodnega spisa), ki je bil poslan v Momjan.  
 
Kot lep primer kaj je poštni in kaj ni poštni žig prikazujem še z naslednjim primerom: 
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Pismo (sicer zgolj dvakrat prepognjen dopisni list – brez kuverte) je bilo poslano, dne 2.9.1941 iz 
Okrajnega glavarstva v Ljubljani v Osnovno šolo Podlipa pri Vrhniki. Žig 'URADNO, poštnine 
prosto.' ni poštni žig. Odtisnjen je bil že na uradu. To je lepo razvidno iz barve vseh treh nepoštnih 
žigov: žig Okrajnega glavarstva, naslov prejemnik 'Upravi narodne šole' in 'URADNO, poštnine 
prosto.'. Pošta je uporabljala drugačno črnilo, kar je razvidno na žigu desno zgoraj 'LJUBLJANA 3, 
...'.  
  

 
Žig Pince (23.11.1931) na tej dopisnici ni odtis žiga kakšne pomožne pošte Pince ali železniške 
postaje. V pincah nikoli ni bilo pomožne pošte, železniške postaje tudi ne. Bil je pa cestni mejni 
prehod med Jugoslavijo in Madžarsko. Verjetno je žig nekega urada, mejnega prehoda, ... saj je 
dopisnica naslovljena na uslužbenca finančnega oddelka. V letih 1928 – 1929 so mimo Pinc zgradili 
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gozdno železnico Lendava – Bogojina. 
 
 
Je pa poštni žig, ki si ga je pripravila pošta v Notranjih Goricah za prenaslavljanje pošte iz Notranjih 
Goric v Ljubljano. Družba DEOS d.d. ima upravo na Devinski 1 v Ljubljani. Registrirana je pa na 
naslovu Gmajna 7, Notranje Gorice. Ker družba dobi veliko pošte v Notranje Gorice je vso pošto 
preusmerila na Ljubljanski naslov. Poštarji v Notranjih Goricah so si pripravili žig za preusmerjanje 
pošte. Pri takšnih odtisih je težko presodit ali uporablja žig pošta ali pošiljatelj: 
 

 
Žig uporablja pošta Notranje Gorice za 
preusmeritev pošte v Ljubljano. 

 
 

 
 V tem primeru je žig PRIPOROČENO verjetno odtisnilo podjetje Mariborski tisk p.o., ker v poštnem 
avtomatu ni označeno, da gre za priporočeno pošiljko. Da je pošiljka priporočena so na pošti označili 
že z R-nalepko. Zakaj bi dvakrat? 
 
Še nekaj odtisov žigov, ki niso poštni: 

 

 

 

Žig 12a ali 12b, ki sta 
bili za označevanje 
Štajerske ali Gorenjske 
in Koroške v času 
Nemškega rajha nista 
poštna žiga. Oznako je 
moral podati 
pošiljatelj. 

 Poštnino naj plača prejenik – žig iz obdobja 
druge svetovne vojne na območju nemške pošte 
(Prevalje). 
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Žiga Carinske agencije, ki je delovala v Ljubljani 
na  železniški postaji – LJUBLJANA GLAVNI 
KOLODVOR. Žiga sta na poštnih dokumentih, 
ki jih je carina prejemala ali oddajala svojim 
strankam. 

 

Žig pomožne carinarnice v Bohinjski Bistrici [SPOREDNA 
CARINARNICA, v Bohinjski Bistrici Jezero], 11.8.1919 na paketni 
spremnici za poslan zaboj z 2,8kg masla (80K) namenjenega na Bled. (Vila 
Dalibor). 

 

Žig podjetja KREGA & Ko., ki je poslovala na naslovu Sv. Petra cesta v 
Ljubljani. Če bi bil gornji del odtisa slabo odtisnjen bi žig kaj hitro pripisali 
eni od ljubljanskih pošt. 

 

Žig poizedovalnega oddelka Rdečega križa v Ljubjani med drugo 
svetovno vojno (1942). 

 
Izjema od tega pravila so lahko le cenzurni žigi, ki so jih uporabljale vojaške in policijske oblasti, ki so 
običajno delovale kar na sami pošti. Pri 'Feld poste' je včasih težko presodit ali je bela pošiljka 
cenzurirana na kakem poštnem uradu ali že v sami vojaški enoti. Pošiljke iz ene vojaške enote v drugo 
enoto v tem naboru žigov ne upoštevam, ker prikazujem zgolj odtise žigov namenjene civilni pošti. 
Izjeme pri cenzurnih žigih dopuščam, kadar so bile cenzure nekak vezni člen med vojaško in civilno 
pošto. 
 
Veliko pošte so včasih prevažali po železnici. V vlakovnih kompozicijah so bili posebni poštni vagoni, 
imenovani ambulance, v katerih so poštni uslužbenci sprejemali, oddajali, zgolj prevažali, sortirali 
pošiljke in podobno. Na železniški postaji, kjer so ambulance prejemale pošto je bilo mogoče oddati 
pošiljke kar pri prodajalcu vozovnic za vlak. Prodajalec je prejem poštne pošiljke potrdil z žigom 
železniške postaje ob nalepljeni znamki. Znamke s tem žigom ni smel razvrednotiti. Ker prodajalec 
vozovnic ni bil poštni uslužbenec odtisov teh žigov ne smemo smatrati za poštne žige. Posebno za to 
ne, ker teh žigov niso uporabljali le v ta namen. Lahko pa z nekaj domišljije rečemo, da je vendar 
opravljal poštno storitev – prevzem pošiljke. Z nekaj fantazije bi takšno prodajalno vozovnic lahko 
imeli za 'poštno nabiralnico'. Tudi ti žigi so prikazani pri posamezni pošti, saj povedo kje je bila 
pošiljka oddana, česar iz ambulančnega žiga ne moremo razbrati.  Nekaj primerov: 
 



77 
 

 
 

Odtis žiga MARIBOR KOR. KOL. iz leta 1933. Odtis žiga HRASTNIK iz leta 1958. 

 
 

Odtis žiga ZAGORJE (ob Savi) iz let 1940, 1958. Odtis žiga ROGAŠKA SLATINA iz leta 1938. 

 
 

Odtis žiga Bohinjska Bistrica iz leta 1932. Odtis žiga Črnomelj iz leta 1940. 

  

Odtis žiga Dovje Mojstrana iz leta 1939.  
 
 

 
Vozovnica za vožnjo z vlakom na relaciji Zidani most – Celje iz leta 1934. Odtis žiga ZIDANI 
MOST /ЗИДАНИ МОСТ pogosto vidimo tudi na poštnih dokumentih. 
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Žiga iz obdobja Ljubljanske pokrajine pod Italijani, ki glede na vsebino mogoče nista poštna žiga: 

  

Gornji odtis žiga: 'PREDANO V 
CENZURIRANJE DNE ...' 
Spodnji odtis žiga: 'VRNJENO POŠTI, KI 
POŠILJKO LAHKO ODPREMI DNE ...' 
Žiga so uporabljali leta 1942 in 1943. Običajno 
se datuma prevzema in oddaje pošiljke v 
nadaljnji postopek ujemata. Kar pomeni, da je 
cenzura delala ažurno. Odtisi so v rdeči in 
redkeje v črni barvi. 
Kdo je opravljal to cenzuro, verjetno v 
Ljubljani? Pošta, policija ali kakšna druga 
varnostna služba?  

  

 

 
Pismo poslano, dne 30.10.1861, iz Šentjurja v Trst. Zadaj dohodni žig Triest, 1/11. Znamka za 10 
krajcerjev za oddaljenost od 10 do 20 poštnih milj (poštna milja je znašala 7.585,9 m) je 
razvrednotena z žigom podjetnika Franza Kartin. Takšno razvrednotenje je zelo redko, a ga je v tem 
premeru pošta tolerirana. V Trst je poslal po železnici svinsko mast v vrednosti 243 guldnov in 38 
krojcerjev. 
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12. ODTISI NEKATERIH CENZURNIH ŽIGOV SOSEDNJIH DRŽAV, 
KI JIH POGOSTO SREČAMO NA POŠTNIH DOKUMENTIH 

 
 
Na poštnih dokumentih pogosto najdemo odtise žigov ali zalepke, ki so poštni ali pa tudi ne, so pa za 
razumevanje namena pošiljke in njene poti v poštnem prometu pomembni. V to kategorijo sodijo žigi 
cenzur in razne zalepke, ki so lahko bile v okviru pošte ali ne. Sem sodijo tudi žigi rdečega križa, 
vojaških enot in podobno. 
Nekaj žigov, ki jih niso uporabljali poštni uradi na slovenskem ozemlju, so pa pomembni za 
razumevanje poštnih poti pošiljk v ali iz slovenskega ozemlja: 
 
 

  
 

 

Odtis cenzurnih žigov v 
Trstu in Gorici po prvi 
svetovni vojni. (leto 
1919). 

 

  

Odtis žigov cenzure v Trstu po prvi svetovni 
vojni. (leto 1919, 1920). 

 
 

   

 

  

 

  

Odtis žiga vojaške cenzure v Italiji po prvi svetovni vojni. (leto 
1919). 
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Cenzurni žig na Dunaju med prvo svetovno vojno (20.3.1917). 

 
 

 

'ZUSTELLEN! / K.K. pol. Briefzensur' - Dostaviti! K. K. policijska cenzura na 
Dunaju (?) me prvo svetovno vojno. 

 

 

'ÜBE PRÜFT / K. U. K. Territorialzensur kommission in TRIEST'  - 'Pregledala kraljevo 
cesarska območna cenzurna komisija v Trstu. (25.4.1915 – mesec dni pred napadom 
Italijanov na Soči). 

 

 

Odtis žiga avstrijske cenzure med prvo svetovno vojno v Trstu. 
Nekaj zbranega gradiva kaže na to, da je bila centrala poštne uprava 
Trst med prvo svetovno vojno prestavljena v Ljubljano. V Ljubljani 
naj bi uporabljali ta cenzurni žig.  (10.3.1917). 

 

 

Odtis žiga avstrijske cenzure med prvo svetovno vojno (verjetno 
nekje na Južnem Tirolskem). 

 

 

Odtis žiga avstrijske cenzure med prvo svetovno vojno v Innsbrucku 
(13.10.1917). 

 

 

Odtis strojnega 
žiga italijanske 
cenzure na 
dopisnicah 
rdečega križa 
med prvo 
svetovno 
vojno. 

 

 

Odtis žiga avstrijske cenzure na dopisnicah rdečega križa in druge pošte iz raznih taborišč med prvo 
svetovno vojno. Napis v sredini ZENSUR / ABSTEILROT /  WIEN . 

 

  

Cenzurni žigi v 
Trstu med prvo 
svetovno vojno. 
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Odtis žiga srbske cenzure na med prvo svetovno vojno (1915). Napis v sredini zapis v 
cirilici PREGLEDANO. 

 

 

Verjetno oznaka cenzorja nekje na Madžarskem. [Na pošiljki iz Maribora nekam na Madžarsko – 
14.10.1920.] 

 

 

Cenzura Avstro Ogrski vojni ladji Babenberg, ki je plula v Jadranu od 1902 do 1921. Ime 
ima po kraju Babenberg v Nemčiji od koder je plemiška rodbina Babenberžanov, ki so v 
srednjem veku imeli velike posesti v Sloveniji. Kraj Babno polje verjetno ne izhaja iz 
Babenberžanov, ampak iz stare besede 'babo' za starega očeta   

 

 

 

 
Cenzurni žigu v Pulju (Puli) med prvo svetovno vojno. 

 

  Številka cenzorja cenzure v Pulju. 

 Cenzurni žig v Opatiji med prvo svetovno vojno (zgornji 
6.2.1918, spodnji 20.3.1917). 

 

 Cenzurni žig na pošti Celovec 2 med prvo svetovno 
vojno. (10.8.1917, 3.9.1917). 
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Cenzurni žig v Salzburgu po prvi svetovni vojni (marca 
1919). 

 

Cenzurni žig v Radgoni med prvo svetovno vojno 
(september 1916). 

 

'PREGLEDALA / VOJNA CENZURA / SARAJEVO'. Cenzurni žig v 
Sarajevu po prvi svetovni vojni (februar 1919). 

 

Cenzurni žig v Gratzu takoj po prvi svetovni vojni (februar 1919). 

 

Cenzurni žig v Celovcu po prvi svetovni vojni. 

 

Cenzurni žig v Sombotelu na Madžarskem po prvi svetovni vojni. 
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Razni odtisi cenzorjev v Italiji med 
prvo in drugo svetovno vojno.  

    

Številke cenzorjev v Gorici? Obdobje 
1922(?) – 1927 (?). 

    

Številke cenzorjev v Trstu? Obdobje 
1922(?) – 1927. 

    

    

 

   

   
 Številke cenzorjev na jugu Italije? 

 

   
Številka cenzorja v Benetkah 
(VI.1941). 

 

  

Odtisi žigov cenzure v Milanu po prvi 
svetovni vojni. Prva dva označujeta, 
da so pošiljke namenjene v tujino. 
Tretji  označuje, da je bila pošiljka 
cenzurirana in da jo cenzuriral cenzor 
s šifro 20 ali 51, ...   

 

 

Odtis žiga avstrijske vojaške cenzure ob med prvo svetovno vojno 
v Feldkrch-nu na meji med Avstrijo in Lihtenštajnom. Običajno na 
pošiljkah rdečega križa poslanih v Švico. 

 

Odtis žiga vojaške cenzure po prvi svetovni vojni na 
Češkoslovaškem. 
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Odtis cenzurnega žiga v Italiji po prvi svetovni 
vojni (Genova ? – oktobra 1919). 

 

   

Odtis žiga cenzure v München-u med 2. 
svetovno vojno in številke senzorjev. 

    
  

 

 

 
 

Odtis žiga cenzure na Dunaju med 2. svetovno 
vojno. 

 
 

 

 

 
Odtis žiga vojaške SS cenzure med 2. svetovno 
vojno. 

 

  

 

 

Odtis žiga cenzure v 
Rimu med drugo 
svetovno vojno. 

 

    

Cenzura v Rimu – 30.9.1941     

 

 

 

 

Odtis žiga cenzure v Bologni med drugo 
svetovno vojno. 

 
III  Odtis žiga cenzure v Milanu  med drugo svetovno 
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vojno. 
 

 

 

Odtis cenzurnih žigov v Splitu med drugo svetovno 
vojno. 

 

 

Pošiljka je bila predana v 
cenzuriranje v Gorici. 
'PRELEVATO per la CENZURA' 
– (predano v cenzuriranje), 
PRESTITUITA alle POSTE …'' – 
(vrnjeno pošti, ki pošiljko lahko 
vroči naslovniku.  

 

 
Cenzura v Gorici pred in med 2. 
svetovno vojno (22.11.1940, 
6.3.1941) 

   

Številke cenzorjev v Gorici pred in 
med 2. svetovno vojno. 

  

   

 

 

 

Odtis cenzurnih žigov v Trstu med drugo svetovno 
vojno. 

 

 

 
 

Odtis cenzurnih 
žigov v Padovi 
med drugo 
svetovno vojno. (?) 
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Meni neznana 
cenzura. (?) 
Pošta za 
Padovo. 

 

    

 

 

 

Odtis cenzurnih žigov na pošti za 
Trbiž. 

 

  

Odtis cenzurnih žigov v Vicenci. 

 

 

'PIŠITE KRATKA IN JASNO BRALNA PISMA  
DRUGAČE BODO KASNEJE CENZURIRANA' – 
Sporočilo so verjetno odtisnili na cenzurnem uradu 
v Rimu. 

 

  

Ponekod so taboriščne uprave 
zahtevale, da je označen jezik v 
katerem je pošiljka zapisana – 
Padova. 

 

 

Cenzurni žig v Alessandriji v Italiji med drugo svetovno vojno. 
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Cenzurni žig v sodnih zaporih v Trstu med drugo svetovno vojno. 

 
 

 

Cenzura v Dahau. 

 

 

Cenzura v Pragi – že lata 1938. 

 

 
Cenzura na ministrstvu v Rimu (?). 

 

Nič ni potrebno cenzurirati (?). Ti odtisi so na pošiljkah v 
Firence poleti 1943. 

 
 

 

Odtis cenzurnega žiga v Karlovcu med drugo 
svetovno vojno (NDH). urad? 

 
 

  

Odtisi cenzurnih žigov v okupacijskih conah v 
Avstriji in Nemčiji po drugi svetovni vojni – 
avstrijski cenzurni urad? 

 

 

 
Odtisi cenzurnih žigov v okupacijskih conah v 
Avstriji in Nemčiji po drugi svetovni vojni – angleška 
okupacijska cona? 
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Odtisi cenzurnega žiga angleške uprave v Celovcu po 
drugi svetovni vojni. [ZZBZ K – Zivil Zensur in der 
Britischen Zone – Klagenfurt] 

 

 

 
Odtisi cenzurnega žiga v Avstriji po drugi svetovni 
vojni. 

 

 

Cenzurna zalepka angleške cenzure v 
Avstriji po drugi svetovni vojni. 

 

 

 
Odtisi Ameriškega cenzurnega žiga v Nemčiji po 
drugi svetovni vojni. 

 

 

 
Odtisi Angleškega cenzurnega žiga v Nemčiji po 
drugi svetovni vojni. 

 

 

Cenzura v coni A po drugi svetovni vojni (Gorica - avgust 
1946). 
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Cenzura v Italiji po drugi svetovni vojni (Bari - avgust 
1945, Benetke -novembra 1945). 
[CENSURA MILITARE /  POSTA CIVILE] 

 
 

 

Cenzura v Italiji po drugi svetovni vojni (Benetke -
novembra 1945). 

 
 

 
Cenzura na Dunaju leta 1909 na telegramu. 

 
 

 

Cenzura na Dunaju med prvo svetovno vojno (april 1918). 

 

 

 

Cenzura na Velikem Lošinju in v Zagrebu med 1. svetovno 
vojno [Tovabittható / Može se odpremiti / Censuriert].  

 

Avstrijska cenzura v Gorici med prvo svetovno vojno, po 
preboju pri Kobaridu. 

 

Jugoslovanska cenzura v Beogradu (maj, junij 1945). Žig je na pošti 
taboriščnikov preden so se vrnili v domovino. Cenzor z oznako A je 
pokrival področje Slovenije. 
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Jugoslovanska cenzura v coni B (Reka avgusta 1945, februar 
1946). 

   

Številka cenzorja vojne cenzure v Reki v času cone 
B (avgust 1945, april 1946, februar 1946). 

 

Žig preko jadranske vojne pošte Split - Bari (julij 1945).  
[PREKOJ. VOJ. POŠTA / ? ŠTABA BAZE J. ?] 

 

Žig cenzorja v Splitu leta 1945. 

 
Cenzura v Splitu (?) pozimi 1945. 

 

Številka cenzorja ameriške vojske v Bariju (31.12.1944). 
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Cenzurni odtisi po 2. svetovni vojni v Sloveniji 

 

 
  

Cenzurni listič za zapiranje pisem 
– Dunaj (april 1918). 

Cenzurni listič za zapiranje 
pisem – Celje (10.8.1915). 

Cenzurni listič za zapiranje 
pisem – Innsbruck 
(13.10.1917). 

 

Cenzura ali pregled pošiljke v Beogradu (5.3.1975, 
19.4.1975). Pošto, ki je bila poslana na državne organe so v 
tem času pregledovali, da ne vsebuje eksploziva, antraksa, 
... Pregled je bil običajno rendgenski. 
 

 

Cenzura SSUP / BEZBEDNO, odtis žiga številka 2. Pregled pošte s 
strani zveznega sekretariata za notranje zadeve v Beogradu (november 
1987). 
[SSUP – SAVEZNI SEKRETARIJAT UNUTRAŠNJIH POSLOVA] 

  
 

Žig vojne cenzure v Beogradu po 2. svetovni vojni (poleti 1945). 
[ВОЈНИ ЦЕНЗОР Бр. – при пошти ПЕТРОВГРАД]. Petrovgrad je danes Zrenjanin. 

   

Cenzura iz Cone 
B v cono A v 
Postojni od 
sredine leta 1945 
do junija 1947. 
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Cenzurni listič za zapiranje pisem 
– na Madžarskem (?) (4.8.1918). 

Cenzurni listič za zapiranje 
pisem – Graz (30.11.1914). 

 

 

 
Cenzurni listič za zapiranje pisem – Italija po prvi svetovni vojni – 1919. 
 

 

Rekonstrucija. 
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Cenzurni lističi za zapiranje pisem – Italija med drugo svetovno vojno (20.4.1941, 27.3.1943, 
14.6.1943). 
 
 

 

 

 
Cenzurni listič za zapiranje pisem – Nemčija pred in med drugo svetovno vojno. 
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Cenzurni listič za zapiranje pisem – Madžarska med drugo svetovno vojno. 
 

 
Cenzurni listič za zapiranje pisem –partizanska pošta – januar 1945 – Jesenice na Gorenjskem. 
 

 

 

 

  

Cenzurni listek 
slovenske domobranske 
cenzure PSSD v 
Ljubljani in po drugi 
svetovni vojni v 
Postojni (Ljubljana 
februar 1944, Postojna, 
oktober 1945) 

 

Cenzurni listič po 
drugi svetovni 
vojni v Reki 
(17.8.1945) 

 

Zalepka Preko 
Jadranske vojne pošte 
Bari – Split 
(31.12.1944). 
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13. KVAZI POŠTNI ŽIGI 
 
Včasih dovoli poštna uprava, da se ob kakšni posebni priložnosti uporabljajo žigi, ki povsem 
spominjajo na odtis žiga poštnega urada, ki pa ga tam ni. Na primer žig: Triglav ali Snežnik. Ti žigi se 
uporabljajo le nekaj ur na kraju neke prireditve (na primer: Pohod 100 žensk na Triglav ali Zimski 
pohod na Snežnik). Tak poštni urad na prireditvi ne moremo imeti za sezonsko pošto ali premično 
pošto. Lahko bi tak poštni urad analogno z izrazom priložnostni žig imenovali Priložnostna pošta. 
 

 

Žig je izdelal filatelistični 
entuzijast Danilo Pečar s 
soglasjem poštne uprave. 
Žig se uporablja ob 
posebnih priložnostih. V 
tem primeru ob 90. letnici 
ustanovitve podružnice 
Sv. Cirila in Metoda za 
občane Klanca in 
Materije. Dopisnica je 
redno potovala, oddana pa 
je bila po vsej verjetnosti 
na pošti Kozina. 

 

 

Zalepka 
cenzure 
Krajevnega 
narodno 
osvobodilne
-ga odbora 
Jelšane (leta 
1946). 
Zalepka je 
izrezana iz 
navadnega 
karirastega 
lista papirja. 
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Odtis žiga občasne pošte. Pošta na vrhu Triglava ali v koči na Kredarici 
deluje le občasno ob posebnih dogodkih. Enako pošta Snežnik. 

 
 

14. DILEME VEZANE NA POIMENOVANJE POŠT 
 
Pri vrstnem redu pošt in njihovemu poimenovanju je pogosto precej težav. Poskušal sem slediti 
sedanjemu imenu pošt ali vsaj naselja, pa čeprav mogoče včasih to ni povsem korektno. Če je danes 
pošta v nekem kraju, ni nujno, da je bila povsem tam že pred 500 leti. Mogoče je bila nekje v bližini, 
saj je kot poštna postaja potrebovala hleve s konji in gostinske kapacitete s prenočišči.  
 
Kaj bi lahko smatrali za Pošto Maribor 1 od nastanka pošte v Mariboru leta 1528 (VK) pa vse do 
danes? Kako jo ločiti od Pošte Maribor 2 in Pošte Maribor 3?  Pošte so se po Mariboru in njegovi 
okolici večkrat selile. Naj povzamem te selitve, ki lepo prikažejo moje dilemo po knjigi Vladimirja 
Klinarja, Nastanek in razvoj poštne in telekomunikacijske dejavnosti v Koroški in Podravski regiji. On 
navaja, da je bila pošta skoraj 170 let v isti stavbi (danes na Jurčkovi cesti). S prihodom železnice so 
pošto leta 1847 preselili na železniško postajo, ki pa je bila takrat zunaj naselja, od središča mesta 
dokaj oddaljena (en kilometer od Glavnega trga). Leta 1852 je dobila naziv mestna pošta. Meščani so 
bili zelo nezadovoljni, ker so morali tako daleč hoditi na pošto. Poštne nabiralnike, ki so tak problem 
vsaj delno rešili, so v avstrijski monarhiji uvedli šele po letu 1866. Oblasti so želje občanov po pošti v 
središču mesta ugodili šele okoli leta 1852 z ustanovitvijo filiale (podružnice) v sedanji Poštni ulici, ki 
pa ni opravljala vseh poštnih storitev. Poleg tega je v njej delal le en uradnik, kar je bilo za razvijajoči 
se Maribor premalo. Protesti meščanov so se nadaljevali. Oblasti so končno popustile in s 1. julijem 
1881 preselili mestno pošto iz kolodvora na Glavni trg v središču Maribora. Istega dne je prenehala 
delati filijalka v Poštni ulici, pošta na kolodvoru pa postala filijala nove pošte v središču metat. Pošta 
na kolodvoru je bila zaradi železnice zelo pomembna kot vstopna ali izstopna postaja pošte, ki je 
potovala z vlaki Dunaj – Trst. Pošta na kolodvoru je postala ponovno samostojna šele 8. junija 1903. 
Ko je bila podružnica je uporabljala žig MARBURG / BAHNHOF, kasneje, še pred samostojnostjo 
MARBURG 2. Omeniti moramo, da je s 1. januarjem 1880 pričela delovati tudi filijala v 
Magdalenskem predmestju, najprej pod okriljem pošte kolodvoru, nato tiste v središču mesta v 
Magdalenskem predmestju. 
 
Te pošte so se kasneje preimenovale v: 
 

 MARIBOR 1 – 6.3.1896 (pošta na glavnem trgu), 

 MARIBOR 2 – 24.4.1896 (pošta na kolodvoru), 

 MARIBOR 3 – 20.10.1900 (pošta v Magdalenskem predmestju). 
 
V prikazu odtisov žigov sem se odločil za poenostavitev in pripisal vse odtise do 1.7.1881 pošti 
Maribor 1, saj je do takrat v Mariboru in bližnji okolici (kolodvor) delovala le ena pošta. Pod Maribor 
1 sem vključil tudi odtise žigov filijale v mestu. K pošti Maribor 2 sem vključil vse odtise žigov, ki 
nosijo v imenu ime oznako BAHNHOF ali kasneje MARBURG 2 ali MARIBOR 2. K pošti 
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MARIBOR 3 vse odtise žigov z oznako MAGADALENEN – VORSTADT (čeprav je bila le 
izpostava) ali kasneje MARIBOR 3.  
 
Izjemo sem naredil pri odtisu žiga MARBURG BAHNHOF / RECOM: iz leta 1878. Po prej opisanem 
kriteriju bi ga moral umestiti k pošti Maribor 1, zaradi napisa 'bahnhof' sem ga uvrstil k pošti Maribor 
2. Nadaljnje zbiranje bo pokazalo kaj je bolj prav, saj mogoče je na odtisu, ki ga imam zgolj napaka v 
letnici. 
 
Podobno sem se zaradi preglednosti odločil tudi pri drugih krajih po Sloveniji. Pa čeprav je ponekod 
to težko povsem zagovarjati. Na primer lahko se prerekamo kje je pošta na Kosteljskem. Tam se je 
poštni urad (nekaj časa kot samostojna pošta, nekaj časa kot pomožna pošta) pogosto selil po naseljih 
Banja Loka, Fara, Vas in Petrina. Danes (leta 2017) je pogodbena pošta z žigom na katerem piše VAS 
/ KOSTEL na bencinski črpalki v Petrini (blizu mejnega prehoda). 
 
 
 

15. POSEBNE OZANKE V TEKSTU 
 

 

Prekrižano polje (Andrejev križ) pomeni, da sodim, da nek tip žiga ne obstaja. Na 
primer: ko os 1. 3. 1996 v žigih odstranili prvo 6, so včasih ugotovili, da je žig že tako 
obrabljen, da je bolje narediti novega. Pa so žig z oznako 'a' naredili na novo s povsem 
centrirano številko. Na žigu z oznako 'b' so pa 6 le izklesali tako, da je nastal žig z 
ekscentrično številko. Za primer si oglej žig pošte Smlednik. 

 
 
 

16. OZNAKE ZA NAVAJANJE VIROV 
 
 

 Oznaka AA pomeni, da je podatek povzet po člankih Andreja Alujeviča v Filatelističnih 
zbornikih št. XXI do XXX, FD Ljubljna, od 1983 dalje. 

 Oznaka AČ pomeni, da je podatek povzet po članku Trover R. Shaw in Alenka Čuk, The 
underground post offices in Postojnska jama, Slovenia, 1899 – 1945 objavljnem v Acta 
carsologica, št. 32/1 stra. 205 – 224, Ljubljana 2003. 

 Oznaka BB pomeni, da je podatek povzet po članku Bojan Bračiča, Potujoče pošte na Koroški 
progi, Nova filatelija 3/2013, FZS 2013. 

 Oznaka AK pomeni, da je podatek povzet po knjigi A Magyar Bélyegek Monográfiája VI, A 
Magyar Postaigazgatás Bélyegzői 1867 – 1967, avtorja Kostyán Ákos, izdajatelj Közlekedési 
Dokumentációs Vállalat, 1973. 

 Oznaka AL pomeni, da je podatek povzet po knjigi Pomožne pošte na Slovenskem 1918 – 
1997, avtorja Antona Lavriča, druga dopolnjena izdaja, FZS, Ljubljana 1999. 

 Oznaka AT pomeni, da je podatek povzet iz razstavne zbirke Alojza Tomca z naslovom Redni 
poštni žigi novomeških pošt, kakršna je bila oktobra 2017 (zbirka se dopolnjuje), ali internega 
gradiva Poštni žigi Velike Loke, Velika Loka, 26.6.2001, ali informacijo pridobljeno od njega. 

 Oznaka BB pomeni, da mi je podatek posredoval Bojan Bračič. 

 Oznaka BM pomeni, da je podatek povzet po knjigi Veselko Guštin, Branko Morenčič Poštna 
zgodovina in filatelija na Primorske, Knjižnica Anales, Koper 1997. 
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 Oznaka DF+BB pomeni, da je podatek povzet po članku Dario Filjarja in Bojana Bračiča 
Poštanske prilike u Sloveniji nakon drugog svetskog rata, Acta Philatelica Nova 2018, Marka 
Nova d.o.o., Zagreb 2019. 

 Oznaka DJ pomeni, da je podatek povzet po knjižici Damijana Janežiča, Stoletje pošte v 
Naklem, 1883 – 1914 – 2014, Turistično društva Naklo, 2014. 

 Oznaka EM pomeni, da je podatek povzet po knjigi Edwina Muellerja, Handbook of the Pre-
stamp Postmarks of Austria, New York, 1960. 

 Oznaka DN pomeni, da je podatek povzet po članku Prigodni žigovi korišteni u zoni B 
Slobodne teritorije Trsta, Hrvatski filatelist 1-4/2021, Zagreb 2021. 

 Oznaka FJ pomeni, da je podatek povzet po knjigi S pošto skozi preteklost Slovenskega 
Primorja in Istre, avtorja dr. Frana Juriševiča, založba Lipa, Koper 1981. 

 Oznaka HP pomeni članek dr. Herberta Pooglischa (?), Oberkrain – Südkärnten – 
Untersteiermark Postdienststellen, Entwertungen und Rekozettel, ki je bil objavljen v reviji 
Arbe Jugoslawien leta ?. 

 Oznaka GK pomeni, da je podatek povzet po knjigi Gerharda Kühnela, Postablagen in 
Österreich, Wien 2005. 

 Oznaka GŠ pomeni, da mi je podatek posredoval Gregor Štrukelj. 

 Oznaka GL pomeni, da mi je podatek posredoval Goran Lavrenčak. 

 Oznaka GT pomeni, da je podatek povzet po knjigi Magyarország klasszikus postabélyegzői, 
avtorja Tamása Gudlina, Braunschweig,  Germany, 2004. 

 Oznaka GT-CÁ pomeni, da je podatek povzet po knjigi Magyarország postagyűjtőhelyeinek, 
postaügynökségeinek és fiókpostáinak bélyegzései (1788 – 2014), Szkarabeusz Kiadó, 
Budapest 2017. 

 Oznaka IT pomeni, da je podatek povzet po knjigi dr. Ivana Turka, Odtisi rednih poštnih žigov 
na območju sedanje Slovenije z zgodovinske perspektive, Filatelistična zveza Slovenije, 2016. 

 Oznaka JP pomeni, da je podatek povzet po članku Razvoj PTT službe na Gorenjskem v času 
1941 – 1945, PTT ARHIV, št. 21, Izdaja PTT muzeja v Beogradu, Beograd 1978/1979. 

 Oznaka JŠ pomeni, da je podatek povzet po rubriki Filatelija, ki izhaja v časopisu Dnevnik. 
Ureja jo Janko Štampfl. 

 Oznaka MB pomeni, da je podatek povzet po knjigi Marjete Bregar, Pošta na Dolenjskem do 
leta 1918, Dolenjski muzej Novo mesto, 2004. 

 Oznaka MČ pomeni, da je podatek povzet ppo članku Mirana Čehovina Poštne stavbe na 
Gorenjskem (2010). 

 Oznaka MM pomeni, da mi je podatek posredoval Marko Mohorič. 

 Oznaka MP pomeni, da mi je podatek posredoval Marjan Perkman. 

 Oznaka OP pomeni, da je podatek povzet po knjigi Oscar Piccini e Sergio Visintini, 
Stabilimenti Postali ed annulli della Provincia del Friuli 18 Gennaio 1923 – 2 Gennaio 1927, 
A.S.P. Friuli – Venezia Giulia, 2012. 

 Oznaka PFS pomeni, da je podatek povzet po brošuri Stabilimenti Postali ed Annulli della 
Provincia del Friuli, avtorjev Oscarja Piccinija in Sergia Visintina, A. S. P. Friuli – Venezia 
Giulia, september 2012. 

 Oznaka PMI pomeni, da je podatek povzet po knjigi, La Posta Militare Italiana 1915 – 1923, 
avtorja Giuseppeja Marcheseja, marec 1999. 

 Oznaka PS pomeni, da je podatek povzet po knjigi Pošta na slovenskih tleh, katere urednik je 
bil Andrej Hozjan. Izdala jo je Pošta Slovenije leta 1997 v Mariboru. 

 Oznaka PS2 pomeni, da je podatek posredoval Peter Suhadolc. 
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 Oznaka PTT Z (št./leto) pomeni, da je podatek povzet iz PTT Zbornika, Ljubljana. 

 Oznaka časopis SN pomeni, da je podatek povzet po objavi v časopisu Slovenski Narod. 

 Oznaka SN pomeni, da mi je podatek posredoval Slavko Novak iz Kamnika. 

 Oznaka TG pomeni, da je podatek povzet po knjigi Magyarország klasszikus postabélyegzői, 
avtorja Tamása Gudlina, Braunschweig,  Germany, 2004. 

 Oznaka VG pomeni, da je podatek povzet po knjigi Veselko Guštin, Branko Morenčič Poštna 
zgodovina in filatelija na Primorske, Knjižnica Anales, Koper 1997. 

 Oznaka VK pomeni, da je podatek povzet po knjigi Vladimirja Klinarja, Nastanek in razvoj 
poštne in telekomunikacijske dejavnosti v Koroški in Podravski regiji, PTT podjetje, Maribor, 
1991. 

 Oznaka WK pomeni, da je podatek povzet po knjigi Wilhelma Kleina Die postalischen 
Abstempelungen und andere Entwertungsarten auf den österreichischen Postwertzeichen-
Ausgaben 1867, 1883 und 1890 , Wien 2001. 

 Oznaka WS pomeni, da je podatek povzet p knjigi Wolfganga Schuberta 
Rekommandationsstempel der Österreichischen Post, samozaložba, Wien 2022. 

 Oznaka BK pomeni komentarje avtorja Bojana Kranjca. 
 
 
 

17. Zahvale 
 
Zahvaljujem se gospodu Andreju Alujeviču, ki mi je dal veliko podatkov in nasvetov o času odpiranja 
in zapiranja pošt. Prav tako se moram posebej zahvalit gospodu Alojzu Tomcu, ki mi je za daljši čas 
posodil svojo razstavno zbirko z žigi novomeških pošt, Veselku Guštinu, ki mi je omogočil skenirati 
nekaj redkih odtisov žigov iz Primorske, enako Gregorju Štrubelju, Alešu Marinšku za nekaj skenov 
žigov iz leta 1945, Marjanu Merkaču za vsaj 200 in Slavku Novaku za vsaj 500 novih odtisov. 
 
Posebej se moram zahvaliti Marku Mohorčiču, Bojanu Br in Petru Suhadolcu, ki sta me opozorila na 
prenekatero napako, gospodu Sokoloviču, ki mi je opozoril na veliko novih odtisov žigov in gospodu 
Boštjanu Petauerju, ki me je pri delu stalno bodril. 


