
Zgodovina Pošte Žalec

Poštar Anton NARAKS
Gospod Anton Naraks se je rodil oèetu Jakobu in materi Mariji (roj. 
Tržan) 10. januarja 1909 v Pernovem v takratni obèini Velika Pirešica. 
Hiša je nosila naslov Pernovo št. 21.

Ko se je v èasu pred 2. svetovno vojno odloèil za poštarski poklic, si je 
med drugim moral pridobiti tudi nravstveno sprièevalo tamkajšnje 
obèine, ki ga je 12. 12. 1940 tudi dobil.

Z Direkcijo pošte, telegrafa in telefona v 
Ljubljani je 1. aprila 1941 sklenil pogodbo 
(K d. št. 2560/III 1941), katere izvirnik 
hrani direkcija, obstaja pa kopija, ki je 
natipkana na zelo tankem papirju in zato 
težje èitljiva. Na njej piše naslednje:

POGODBA

sklenjena med direkcija pošte telegrafa in 
telefona v Ljubljani in g. NARAKS 
Antonom

selskim pismonošem iz Žalca

Èlen 1. Gosp. Naraks Anton se obvezuje, 
da bo poèenši od 1. aprila 1941 opravljal 
službo selskega pismonoše pri pošti 
Žalec v širšem dostavnem podroèju v 
naslednjih okrajih: Sv Jedrt, Spodnja, 
Srednja in Zgornja Ponikva, Studence /II- 
okraj./. Galicija, Železno, Pernov, Vel 
Pirešica./III .okraj/.

Skupna dolžina okraja II znaša 22.5 km. III 
znaša 22.-km in služba se mora po I 
okraju 3 tedensko.po II okraju 3 krat 
tedensko po potovnici, ki jo predpisuje 
direkcije.

Èlen 2 Za opravljanje službe selskega pismonoše se mora NARAKS Antonu izplaèevati 
meseèna odškodnina 597.- din(z besedo: petstodevetdesetsedem  ) pri pošti Žalec in sicer po 
odbitku z zakonom predpisanih pristojbin in dajatev.

Èlen 3 Selski pismonoša je dolžan, da opravlja svojo službo po odredbah pravilnika o selskih 
pismonošah od 15. maja 1940 l. ki je sestavni del te pogodbe in po navodilih za opravljanje 
službe selskih pismonoš.

Èlen 4. Kot jamèevino mora pismonoša položiti pri pošti Žalec din 359.-t.i. 5% zneska od letne 
odškodnine v gotovini ali v državnih vrednostnih papirjih po njihovem borznem 
teèaju.Jmaèevinaje namenjena za kritje državnih terjatev iz službenega razmerja,a kolikor bi ne 
zadošèala odgovarja pismonoša s svojim ostalim imetjem.

Èlen 5. Ta pogodba se sklepa za nedoloèen èas.

Èlen 6. Za vse spore, ki bi nastali iz te pogodbe, pa bi po zakonu ne spadali pred doloèeno 
sodišèe, so piristojna sodišèa na sedežu direkcije pošte telegrafa in telefona v Ljubljani.

V Žalcu, dne 1. aprila 1941.



41.Za direkcijo pošte telegrafa in telefona

v Ljubljani Selski pismonoša:

v .z Cof Ivan inšpektor s.r. Nareks Anton s.r.

Štev 2560/IV-1941. Prièa: Tanko Alojzija pt man s.r.

za pravi prepis Prièa: Kegu Ivan s.r.

Direkcija pošte telegrafa in telefona

v Ljubljani

    PAN

Na tej pogodbi je naknadno dotipkano:

Da se prepis ujema

potrjuje

Upravnik pošte Žalec

(verjetno upravnikov žig št. 4

Pošte Žalec z datumom 19.4.47

Zanimivo je tudi poštno potrdilo o višini službenih 
prejemkov in službenega davka 4. julija 1947. 
Poštna direkcija v Ljubljani potrjuje, da je tov. 
Naraks Anton služ. II Žalec prejel službene 
prejemke, za katere je plaèal tudi uslužbenski 
davek za èas od 1.  7. do 31. 12. 1945. To potrdilo 
velja samo kot priloga k davèni prijavi in se ne sme 
uporabljati v druge svrhe. Sledi podpis referenta 
ter šefa Finanèno-kontrolnega odseka Direkcije 
pošte, telegrafa in telefona v Ljubljani.

Naslednji dokument (Rešenje) z datumom 30. 
oktobra 1947 prihaja iz Personalnega oddelka 
Ministrstva pošte iz Beograda, podpisan pa je 

tedanji minister dr. Drago Marušiæ. 
Dokument potrjuje, da se Naraks J. Anton, 
služitelj II. skupine, prestavi v zvanje 
pomožnega ptt manipulanta poštno-
telegrafske stroke z osnovno plaèo 2.700.-
dinarjev. Pa še zanimiv stavek: Èas, ki se 
prizna za pokojnino, bo odrejen z naknadno 
odloèbo.



Odloèba o višji meseèni plaèi, izdana s strani Poštne 
direkcije 31. julija 1948

Na hrbtni strani te odloèbe pa najdemo zanimiv odtis 
gumijastega službenega žiga Pošte Žalec, na 
katerem je razvidno, da so prejeli dokument 8. 
septembra 1948 in ga v arhiv zavedli pod številko 78. 
Verjetno je zraven tudi podpis upravnice pošte.

Po odloèbi Ministrstva pošte št. 4279 z dne 8. 
avgusta 1948 o strokovnih izpitih za naziv 
pomožnega ptt manipulanta je Naraks Anton iz 
Pernovega, okraj Celje, Ljudska republika 
Slovenija, uspešno opravil izpit 13. aprila 1949 
v Celju.

Na izpitu so bili naslednji predmeti:

- Ustava in zakonodaja

- Poštna služba

- Telegrafsko-telefonska služba in

- Prometni zemljepis.

Izprièevalo o strokovnem izpitu nosi številko 
331/I-49, podpisana pa sta Delovodja (Anton ?) 
ter Predsednik izpitne komisije. Vijolièasti žig 
nosi naziv: Okrajna pošta Celje.



D i r e k c i j a  P T T  
Ljubljana je 30. 6. 1951 
izda la  od loèbo o  
povišanju plaèe za 
200.- din. Podpisan 
t a k r a t n i  d i r e k t o r  
Direkcije PTT  Vaclav 
Kunst. Pa še napis: 

S. F. - S. N.!

S m r t  f a š i z m u  -  
svoboda narodu!

Na sam silvestrski dan leta 1955 je Podjetje za 
PTT promet v Ljubljani preko Okrajne pošte Celje 
na podlagi tarifnega pravilnika celjske Pošte 
izdalo odloèbo, da Naraks Anton, dostavljaè, 
prejme od 1. oktobra leta 1955 dalje del B tarifne 
postavke in s tem seveda višjo plaèo. Z odloèbo 
pers. št. 1513 mu je bilo priznano do 1. julija 1955 
skupno 19 let, 9 mesecev in 3 dni delovne dobe, s 
èimer je izpolnil vse pogoje za povišico dela B 
tarifne postavke.

Na odloèbi je podpisan upravnik Okrajne pošte 
Celje Edvard Šepec.

Na koncu odloèbe pa seveda za ta èas obièajen 
napis: Smrt fašizmu - svoboda narodu!

22. marca 1957 izda Podjetje za PTT promet v 
Ljubljani na podlagi tarifnega pravilnika 
odloèbo:

Naraks Anton, dostavljaè pri pošti Žalec, 
prejema od 1. januarja 1957 novo plaèo, v 
delovni staž pa mu je bilo do konca leta 1956 
priznano po delovni knjižici 21 let, 3 mesece in 
3 dni.

Proti tej odloèbi je dopustna pritožba na 
Upravni odbor oziroma delavski svet osnovne 
enote Celje.

Tudi na tej odloèbi je podpisan upravnik 
Okrajne pošte Celje Edvard Šepec.

Na koncu pa že ni veè napisa: Smrt fašizmu - 
svoboda narodu!



12. novembra 1958 je Anton 
Naraks prejel novo odloèbo. 
Pošta je svojim delavcem 
izplaèevala plaèe, ki so bile 
sestavljene iz treh delov. Del A 
je bil neka osnova (približno 
80%), del B je bil vezan z 
delovno dobo (pribl. 15%), 
potem pa je bil tu še del C 
(pribl. 5%). 

Ker je imel preko 20 let 
delovne dobe, je s tem izpolnil 
vse pogoje za naslednjo 
povišico dela B tarifne 
postavke.

Na tej odloèbi je omenjen tudi 
kosmati meseèni osebni 
dohodek (ne veè plaèa) ter 
t u d i  m i n i m a l n i  o s e b n i  
dohodek.

Obraèunski in izplaèilni list za 
mesec oktober in november 1961 
skupaj. 

Pod zaporedno številko 7 je bil 
Naraks Anton vpisan na službeno 
mesto pošte Žalec.

Zanimiv je podatek, da je bila 
redna ura vredna 150 dinarjev, 
nadura pa polovico manj (75 
dinarjev).

Tudi število ur je bilo višje od 200, 
saj so takrat delali 6 dni v tednu.

Obrazce je založilo podjetje 
Birostroj iz Maribora, tiskala pa jih 
je tiskarna Mariborski tisk leta 
1961, kar je tudi razvidno iz tega 
dokumenta. Delovni nalog za te 
obrazce je nosil v tiskarni številko 
3339.



Leta 1962 so odloèbe o delitvi osebnih dohodkov že 
izdajali upravniki posameznih pošt. Takrat je bila 
upravnica na pošti Žalec gospa Danica Hauko. Na 
obrazcu, tiskanem v tiskarni Celjski tisk v Celju, je 
obrazloženo, da je osebni dohodek sestavljen iz 3 
delov. Prvi je faktor vrednosti delovnega mesta, drugi je 
dodatek za stalnost, tretji pa dodatek za strokovnost.

Podpis upravnice 
Pošte Žalec 

Danice Hauko
Službeni žig 
Pošte Žalec 

Poštar Anton Naraks z ženo in hèerko na domaèem travniku
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