
ZGODBE IZ POŠTNE TORBE
KAKO SO PRENAŠALI POŠTO NA POLHOGRAJSKEM



Polhov Gradec leži v osrčju Polhograjskega 
hribovja, kjer se reki Božna in Mala voda zlijeta 
v reko Gradaščico. Legenda pravi, da so kraju 
nekdaj pravili samo Gradec. Nekega dne naj bi 
neki škof prenočil v bližnjem gozdu, polhi pa so 
mu ponoči načeli konjsko opremo. Zjutraj se je 
pridušal: »To je pa Polhov Gradec!«

Nadmorska višina: 380 m
Število prebivalcev leta 1900: 337
Število prebivalcev leta 2002: 613

Največji razcvet je Polhov Gradec doživel v času grofa 
Riharda Ursinija Blagaja, ki je 50 let upravljal s polho-
grajsko graščino. Leta 1849 je bil izvoljen za prvega župana 
Polhovega Gradca. Zgovoren je podatek, da je uradne 
spise pisal v slovenskem jeziku. Domačinom je pomagal 
pri pismenem uradovanju in se zavzemal za ustanovitev 
prve šole. 

Blagaj je uvajal novosti in pospeševal razvoj kmetijstva 
in obrti na Polhograjskem. V 19. stoletju so na Polhograj-
skem cvetele različne obrti: usnjarstvo, strojarstvo, tkanje 
in barvanje platna, fužinarstvo, kovaštvo in rezbarstvo. 
Marsikatera hiša še danes nosi domače ime, ki je povezano 
z nekdanjo dejavnostjo, na primer pri Peku, pri Kovaču, pri 
Kapčarju, pri Kolarju.

V času županovanja grofa Blagaja je bil Polhov Gradec 
upravno vezan na Vrhniko, poštnega urada pa v tistem 
času še ni bilo. V sredini 19. stoletja so pošto za županstvo 
in župnišče z Vrhnike nosile potovke. Tako so se imenovale 
ženske, ki so nosile prodajat droži, nadomestek za kvas, 
spotoma pa so prinesle še pošto. Droži so pridelovali tudi 
pri Firbarju, kjer je bila kasneje prva polhograjska pošta.

NA PROMETNI POTI

Dolina reke Gradaščice ter širše območje Polhograj-
skega hribovja je bilo poseljeno in povezano s sosednjimi 
pokrajinami že od kamene dobe naprej. Od Ljubljane je po 
dolini prek Polhovega Gradca potekala glavna prometna 
pot do Primorske.

V srednjem veku je v središču Polhovega Gradca na 
današnji Kalvariji stal grad. Njegovi lastniki so bili gospodje 
Polhograjski. Grad se je delno porušil v potresu leta 1511, 
štiri leta kasneje pa so ga dokončno razdejali uporni kmetje. 
Graščaki so se preselili v današnjo graščino ob reki Božni, ki 
so jo v naslednjih stoletjih prezidali in povečali.
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Risba starega gradu 
iz 16. stoletja (hrani 
župnijski arhiv). 

Zemljevid prometne 
poti, ki je Ljubljano 
povezovala s Primorsko.

Rihard Ursini Blagaj
(Planinski vestnik, 1940).



potovala v Ljubljano in nazaj, pošiljk pa je bilo zelo malo. 
Večkrat je kar sam napisal pismo, da je šla pošta vsaj z enim 
pismom na pot. Po njegovi smrti je delo prevzela njegova 
žena Jera Tomšič. Sin France je že s šestnajstimi leti začel 
voziti pošto, njegova sestra Ivana pa je naredila strokovni 
izpit in vodila pošto.

Ob nenapovedanem pregledu poštnega poslovanja 
leta 1892 je poštni inšpektor Cora iz poštne direkcije v Trstu 
ugotovil, da je pošta v Polhovem Gradcu zelo majhna in da 
poslovanje ni zadovoljivo urejeno. Odredil je, da potuje voz 
v Ljubljano samo še štirikrat na teden.

Leta 1893 je France Tomšič opravil izpit za poštnega 
odpravnika. Na zahtevo inšpektorja Core se je vrnil na pošto 
v Polhovem Gradcu, da bi jo prevzel, ker se je ponovno 
uvedla vsakodnevna poštna vožnja. Vendar sta imeli pošto 
še vedno v rokah mama Jera in sestra Ivana. Tako se je 
odločil, da gre službovat drugam. Službo je dobil na 
Rakeku, v Tržiču, Bovcu, Ljubljani in na Lukovici. 

»POZDRAV IZ POLHOVGAGRADCA«

Za pridobitev poštnega urada v Polhovem Gradcu so 
si prizadevali županstvo, lastniki gradu, šola in župnišče, ki 
so skupaj poslali prošnjo na poštno direkcijo v Trst. Prošnji 
so ugodili in 1. marca 1871 je bil v Polhovem Gradcu usta-
novljen poštni urad, prva pošta pa je v Ljubljano potovala 
že leta 1869.

V tistem času so se poštni uradi delili na erarne 
(državne), v katerih so bili nastavljeni državni poštni 
uslužbenci, in neerarne, kakršen je bil urad v Polhovem 
Gradcu. Pogodbene je dajala država v zakup, odpravniki 
pa so se navadno ukvarjali še s kakšno drugo donosnejšo 
dejavno-stjo. Poštni urad v Polhovem Gradcu je dobil v 
zakup takratni polhograjski župan Janez Tomšič, ki je imel 
urad v svoji hiši pri Firbarju na Pristavi.

Za prevoz pošte iz Polhovega Gradca v Ljubljano in 
nazaj je Tomšič najel prevoznika Oblaka iz Briš. Ker pa je 
bil najem predrag, si je kupil staro kobilico in voz, da je 
pošto lahko prevažal sam. V tistem času je pošta vsak dan 

Poštni rog je bil nekoč last družine Tomšič, ki 
je imela v zakupu pošto v Polhovem Gradcu. 
Uporabljal se je do dvajsetih let 20. stoletja. Poštna 
upravnica Ivanka Nartnik ga je ob upokojitvi 
podarila poštarju Ferdinandu Kopaču. Več let za 
tem ga je prosila, da ji rog vrne z namenom, da ga 
podari Muzeju pošte in telekomunikacij. Od leta 
1991 je poštni rog del muzejske zbirke.

Dopisnica, poslana iz Polhovega 
Gradca v Litijo leta 1901 (hrani 
Kartografska in slikovna zbirka NUK).

Dopisnica, poslana leta 1913 
(hrani Kartografska in slikovna 
zbirka NUK).

Dopisnica, poslana leta 1902 
Ani Urbančič v Polhograjsko 
graščino (hrani Kartografska 
in slikovna zbirka NUK).



France Tomšič je po mamini smrti zapustil pošto na 
Lukovici in prevzel urad v Polhovem Gradcu. Poročil se je 
z Zofijo Rant in urad preselil od Firbarja k Rantovim v stari 
del Polhovega Gradca. V isti hiši sta ločeno delovali trgovina 
in pošta. Za hišo je stal hlev za konje, ob hiši pa prostor za 
vozove. Leta 1903 je Polhov Gradec dobil prvi telegraf.

Odpravniki pogodbenih pošt so prejemali povprečni-
no, ki jo je država plačevala za materialne stroške in dostavo 
pošte. Največkrat je bila precej manjša od dejanskih 
stroškov. Odvisna je bila od števila odjemalcev, zato si je 
France Tomšič ves čas prizadeval število povečati. Do prve 
svetovne vojne je poštar Tomšič povečal obseg poslovanja 
polhograjske pošte od začetnih 3.000 na 16.000 enot. Po 
prvi svetovni vojni pa je bilo poštno poslovanje ponovno 
v upadanju. Tomšič je poskrbel, da je Polhov Gradec dobil 
finančno stražo, s čimer je pridobil nove odjemalce, vendar 
je bila ta leta 1930 ukinjena. 

Pri Tomšiču je bil 17 let zaposlen postiljon Janez Čeba-
šek, ki je skrbel za prevoz pošte. Za njim je delo prevzel 
Franc Čamernik, ki je zadnji vozil pošto v Ljubljano s pošt-
nim vozom. Leta 1930/31 je v Polhov Gradec pripeljal prvi 
avtobus in pošta je začela potovati z redno avtobusno linijo.

Pred upokojitvijo je France Tomšič za delo na pošti izučil 
Ivanko Božnar, ki je bila upravnica pošte do leta 1942, po 
drugi svetovni vojni pa jo je nasledila Ivanka Nartnik. Pred 
začetkom druge svetovne vojne se je urad preselil v stavbo, 
kjer je še danes. 

POŠTNI URAD V POLHOVEM GRADCU

Fotografija družine Rant pred 
vhodom v trgovino (hrani družina 
Bizjan, Polhov Gradec).

Notranjost trgovine Rant (hrani 
družina Bizjan, Polhov Gradec).

Poštna upravnica Ivanka Božnar, poročena Bizjan, 
pred vhodom v polhograjsko pošto v tridesetih letih 
20. stoletja (hrani družina Bizjan, Polhov Gradec).

Dopisnica, poslana leta 1912 
(hrani Kartografska in slikovna 
zbirka NUK).



Ani Založnik, domačini jo poznajo kot Gasnkovo Ani, se 
je kot šestnajstletna zaposlila na pošti in delo opravljala do 
leta 1961. Že njen oče Jože Založnik je skoraj 11 let raznašal 
pošto. Pri delu se je ponesrečil s kolesom in za posledicami 
nesreče umrl. Za leto in pol ga je nasledil sin Jernej, za njim 
pa je službo pismonoše prevzela njegova sestra Ani.

»Sprva nisem imela službene uniforme. Po dveh letih 
službovanja pa sem naredila strokovni izpit in dobila po-
letno in zimsko žensko uniformo in čevlje; k zimski uniformi 
je spadal tudi plašč. Poštne torbe nisem nosila, zadostovala 
je kar aktovka.«

»Ob ponedeljkih, sredah in petkih sem vozila pošto s 
kolesom, ki sem si ga priskrbela sama, od Polhovega Gradca 
proti Ljubljani do Hrastenic. V torek in soboto pa do Briš, 
Praproč in Zaloga in naprej po bližnjicah peš do Črnega Vrha 
v gostilno Pri birtu. Tam sem čakala eno uro, s seboj pa sem 
imela pisma in znamke.«

»Pošte takrat ni bilo veliko, razen ob božiču in veliki noči. 
Največ je je bilo ob petkih, ko je prihajal časopis Kmečki glas, 
ki ga je imela naročenega skoraj vsaka hiša. Ljudje so bili 
prijazni in me povsod lepo sprejeli. Če me je pozimi zeblo, 
so mi skuhali čaj in mi ponudili kruh.«

Leta 1961 so jo premestili v Horjul, kjer je dobila mesto 
poštne upravnice, vendar je zaradi težavnosti poklica po 
dveh letih poštno službo zapustila. 

Ferdinand Kopač, ljudje mu rečejo kar Nande, je delal 
na pošti v Polhovem Gradcu kot pismonoša med leti 1959 
in 1990, to je od svojega 26. leta do upokojitve. 

»Že prvo leto službovanja sem dobil dve uniformi, 
poletno in zimsko. Nošenje uniforme je bilo obvezno, kar 
so redno preverjali tudi inšpektorji. Iz Polhovega Gradca so 
vedno odhajali zadovoljni. Po enem letu službovanja sem 
opravil izpit za poštarja, telegrafista in telefonista.«

Na začetku je pošto raznašal peš po okoliških krajih, nato 
si je priskrbel bratovo kolo. Poštarji so morali v tistih časih 
za prevoz poskrbeti sami. Kasneje si je kupil moped, saj 
je začel raznašati pošto tudi do Črnega Vrha. V poznih 
šestdesetih letih je pošta priskrbela Tomosovo motorno 
kolo, kasneje pa je poštne pošiljke prevažal s fičkom, ki je 
bil takrat eden redkih avtomobilov v kraju.

Vsako jutro je pošta prispela z avtobusom iz Ljubljane. 
Skoraj vsak dan sta prišli dve vreči, ena z navadno pošto in 
druga s priporočenimi pošiljkami. Prevzeti ju je bilo treba 
na avtobusni postaji pri Pratkarju, jo na uradu razvrstiti in 
odnesti na naslove. Sprva, ko še ni imel pomočnika, je delo 
sam opravljal tudi ob sobotah in nedeljah. »Drugi so hodili 
v hribe, jaz pa sem raznašal pošto.«

»Pozimi je bilo najtežje. Ker se včasih cest še ni redno 
plužilo, sem moral gaziti pa celem snegu, da sem prišel 
do trgovine v Črnem Vrhu. Včasih sem delovni dan zaradi 
vremenskih razmer zaključil šele pozno zvečer. Delo sem 
rad opravljal in ljudje so bili vedno prijazni. Če sem prišel 
ravno ob času kosila, so me celo povabili zraven.«

SPOMINI ANI ZALOŽNIK SPOMINI FERDINANDA KOPAČA

Ani Založnik v zimski poštni 
uniformi leta 1950 v Polhovem 
Gradcu (hrani TMS). Razglednica Polhovega Gradca 

z okolico (hrani Milan Košir, 
Črni Vrh).



Jedro vasi Črni Vrh, ki naj bi ime dobila po temnih 
borovih drevesih, tvorijo strnjene hiše pod cerkvijo 
sv. Lenarta, v okolici pa so samotne kmetije, 
raztresene po strmih pobočjih severozahodno 
od Polhovega Gradca.

Nadmorska višina: 861 m
Število prebivalcev leta 1900: 355
Število prebivalcev leta 2002: 279

Delo je bilo častno in so ga na pomožnih poštah sprva 
opravljali brezplačno, že okoli leta 1900 pa se kot nagrada 
in odškodnina za opravljanje službe in vzdrževanje potre-
bnih poštnih zvez omenja morebitno plačilo. 

Leta 1936 je županski urad v Črnem Vrhu prevzel Franc 
Košir, pošto pa je še vedno vodil Josip Trobec. Franc Košir 
je pomožno pošto v Črnem Vrhu prevzel leta 1940. 

Med drugo svetovno vojno je zaradi postavitve meje 
med Italijansko pokrajino in nemškim okupiranim oze-
mljem Črni Vrh spadal pod pošto Poljane. Po koncu vojne 
se je ustanovil krajevni ljudski odbor, ki je uradoval v 
Farovžu, tam pa je imela prostore tudi pomožna pošta. 
Pošta je bila ponovno vezana na Polhov Gradec.

TRGOVINA, GOSTILNA IN POŠTA V ISTI HIŠI

Pomožne pošte so že v avstrijskem obdobju ustanavljali 
tam, kjer ni bilo veliko poštnega prometa. Delo na teh po-
štah so zaupali uglednim krajanom. Tako je prvo poštno 
službo v Črnem Vrhu opravljal župan Josip Trobec, ki je 
županoval med leti 1888 in 1936. Posle je opravljal v domači 
hiši, občinski sluga pa je pošto za županstvo prenašal peš iz
Črnega Vrha v Polhov Gradec in nazaj. Pomožna pošta v 
Črnem Vrhu je bila podrejena pristojnemu uradu v 
Polhovem Gradcu.

Pismo je bilo poslano županstvu 
v Črnem Vrhu leta 1909 (hrani 
Milan Košir, Črni Vrh).

Razglednica Črnega Vrha 
(hrani Milan Košir, Črni Vrh).

Žig pomožne pošte 
Črni Vrh (hrani TMS).



SPOMINI MILANA KOŠIRJA

»Kmalu po koncu 2. svetovne vojne se je pošta na Črnem 
Vrhu iz Farovža preselila v našo hišo, kjer je že bila tudi 
trgovina in gostilna Pri birtu. Nekaj let je moja sestra nosila 
pošto gor in dol, v Polhov Gradec in nazaj. Za prenos pošiljk 
so ji dodelili veliko poštno torbo s ključavnico. Stranke so 
pri nas doma v kartonski škatli poiskale svojo pošto.«

Leta 1966 so v Črnem Vrhu ustanovili poštno zbiralnico, 
najmanjšo enoto pošte, ki posreduje poštne pošiljke na 
področjih brez redne dostave. Bila je del trgovine, v kateri 
so naredili tudi poštno omarico s predali. Poštarica Ani 
Založnik je pošto prenašala peš iz Polhovega Gradca, od 
leta 1960 do 1968 pa se je poštar Ferdinand Kopač v Črni 
Vrh vozil z mopedom in na pošti odložil pošiljke. 

»Vodil sem poštno zbiralnico in bil hkrati zaposlen v 
trgovini. Do leta 1979 je pošto iz Polhovega Gradca vozil 
prevoznik z avtomobilom. Ko je prevoznik umrl, sem pre-
vzel še prevoz pošte in se vsak dan peljal ponjo v Polhov 
Gradec. Od leta 1991 poštarji v Črni Vrh in okolico pošiljke 
raznašajo direktno iz poštnega urada Polhov Gradec od hiše 
do hiše.«

»V naši hiši se je veliko dogajalo. Od leta 1920 do 2002 
je bila tukaj trgovina, nekaj časa tudi občinska pisarna, do 
leta 1991 pošta, pa pisarna Kmetijske zadruge Črni Vrh in 
gostilna med leti 1920 in 1960.« 

Potrdilo o dostavi pošte 
v Črnem Vrhu iz leta 1968 
(hrani Milan Košir, Črni Vrh). 

Razglednica Črnega Vrha 
(hrani Milan Košir, Črni Vrh).



V šestdesetih letih 20. stoletja je bila pošta ponovno v 
Šentjoštu pri Snopku. Matija Kavčič je pošto vsak dan vozil 
iz Horjula in nazaj. Kasneje je bil nastavljen raznašalec 
pošte, ki je pošto dostavil po vseh domovih. Po osamo-
svojitvi je pošta v Šentjoštu dobila prostor v Kulturnem 
domu z rednim poštarjem. 

PRVI TELEFON V ŠENTJOŠTU

Za vzpostavitev telefona v Šentjoštu si je v šestdesetih 
letih prizadeval takratni poštar Matija Kavčič. PTT je telefon 
odobrila, glavne stroške pa so nosili vaščani. Podarili so les
za drogove, prostovoljno skopali jarke ter pomagali 
pri napeljavi kablov. 28. januarja 1967 je bila uspešno 
vzpostavljena prva telefonska zveza. Takoj naslednje dni je 
več posameznikov uporabilo telefon, klicali so na primer 
veterinarsko bolnico zaradi bolne krave. 

PRVI POŠTNI URAD JE BIL PRI MOŽINETOVIH

Vasica Šentjošt, ki nosi ime po zavetniku 
cerkve sv. Joštu, leži na skrajnem jugozahodnem 
delu Polhograjskega hribovja.

Nadmorska višina: 630 m
Število prebivalcev leta 1900: 219
Število prebivalcev leta 2002: 346

Konec 19. stoletja je bil najbližji poštni urad za prebivalce 
Šentjošta in okoliških zaselkov na Vrhniki, kamor je za 
potrebe občine hodil občinski sluga ali sel. 

Prvo poštno službo je v Šentjošt pripeljal Jakob 
Malavašič. Opravljal je delo poštarja, urad pa je bil v njegovi 
hiši, v zaselku Potok pri Možinetovih. Malavašič je bil zelo 
razgledan mož. Ljudem je prevajal razglednice iz nemškega 
jezika in zanje pisal tudi pisma, saj je bilo v tistem času v teh 
krajih malo pismenih.

Leta 1901 so poštni urad v Šentjoštu spremenili v poštno 
zbiralnico. Poštar Jakob Malavašič je skrbel za pošiljke, ki so 
se zbirale, ter jih nosil na pošto na Vrhniko in od tam nazaj 
v Šentjošt. Pošto je vozil na Vrhniko v zapečateni skrinjici.

Ob začetku prve svetovne vojne je bila pošta pri 
Snopku, kjer je bila tudi gostilna, pred 2. svetovno vojno 
pa so jo preselili k Mežnarju, kjer je bil dotlej samo poštni 
nabiralnik. V tistem času je za pošto skrbel mežnar in občin-
ski tajnik Tine Malavašič.

Fotografija poštnega urada v Možinetovi 
hiši v Potoku iz okoli leta 1900 (Dediščina 
župnije Šentjošt, 2013).

Osebna štampiljka Jakoba 
Malavašiča (Dediščina 
župnije Šentjošt, 2013).

Zemljevid poštnih zvez iz leta 
1911/1912 (hrani Kartografska 
in slikovna zbirka NUK).



Prvo pošto je leta 1866 na 
Dobrovo pripeljal deželni glavar 
Kranjske dr. Josip Poklukar, ki si je 
ob glavni cesti v središču vasi uredil 
poletno rezidenco z vrtom. Poštna 
kočija, ki je vozila na relaciji Dunaj – 
Trst, naj bi se na poti po potrebi 
ustavljala prav pri Poklukarjevih na 
Dobrovi.

Leta 1880 sta pošto prevzela 
nadučitelj Matija Rant in njegova 
žena Ivana in urad preselila v svojo 
hišo. Za poštarico se je na Dunaju 
izučila njuna hči Marija Rant, ki je leta 
1912 že omenjena kot odpravnica 
pošte na Dobrovi.

POŠTNI URAD NA DOBROVI JE BIL PRI RANTOVIH

Naselje Dobrova, ki naj bi ime dobila po 
tisočletnem hrastu, leži na ravnici na robu 
Polhograjskega hribovja.

Nadmorska višina: 315 m
Število prebivalcev leta 1900: 410
Število prebivalcev leta 2002: 913

Dopisnica je bila poslana leta 1907 z Dobrove 
pri Ljubljani. Družina Rant je pisala učiteljici 
Leopoldini Rant, hčeri nadučitelja v Hotedrščico. 
Podpisani so sestra Marija (Mimi), ki je bila 
poštarica, brat pater Gvido, oče Matija, svakinja 
Tilka, nečak Zoranček in mama Ivana (hrani 
Kartografska in slikovna zbirka NUK).

Fotografija družine Rant pred poštnim 
uradom na Dobrovi. Pri vratih stoji 
nadučitelj Matija Rant, pred drevesom 
hči Leopoldina, med nadučiteljem 
in Leopoldino poštarica Marija Rant.
(Domači kraji, Polhov Gradec - 
Dobrova, 2013)

Fotografija poštnega urada 
pri Rantovih, pred katerim 
stoji prevoznik s poštnim vozom 
(Domači kraji, Polhov Gradec - 
Dobrova, 2013).



Prvi telefon je prišel na poštni urad v Polhovem Gradcu 
16. 8. 1931, tri dni za tem, ko so ga dobili na Dobrovi.

 
»Spomnim se, kako sem telefoniral na pošti v Polhovem 

Gradcu. To je bilo okoli leta 1936. Mama je zbolela, najbližji 
zdravnik pa je bil na Dobrovi. Oče me je poslal na pošto v 
Polhov Gradec, kjer je bil telefon. Peš sem šel iz Babne Gore 
do Polhovega Gradca. Telefonistka mi je povedala, da je 
vzpostavila zvezo in tako sem poklical doktorja z Dobrove. 
V rokah sem držal slušalko in govoril v nekakšen lijak.« 
(Ivo Belec, Babna Gora)

TELEFONIJA V POLHOVEM GRADCU IN OKOLICI

Telefonski imenik iz leta 1936. 
Tega leta so bili v Polhovem 
Gradcu trije telefoni (hrani TMS).

Telefonski imenik 
iz leta 1945 (hrani TMS).

Vse do zgodnjih osem-
desetih let 20. stoletja je bila 
pokritost s telefonskimi pri-
ključki na širšem Polhograjskem
izredno slaba. 

»Ker sva oba z upravnico 
živela blizu pošte, sva odprla 
pošto za uporabo telefona tudi 
sredi noči. To je bilo v nujnih 
primerih, če je moral kdo pokli-
cati veterinarja ali zdravnika. 
Ker smo se tukaj v okolici vsi 
poznali, so točno vedeli, kam 
morajo potrkati za uporabo 
telefona.« (Ferdinand Kopač, 
Praproče)

V osemdesetih letih je bilo čutiti velik pritisk nezado-
voljnih krajanov za pridobitev večjega števila telefonskih 
številk. Zgrajena je bila nova avtomatska telefonska 
centrala, vendar ni zadostila potrebam, zaradi pre-
obremenjenosti pa telefonska linija ni prenesla dodatnega 
povečanja. Novo pridobljene številke so bile rezervirane 
tudi za okoliške vasi, kjer so se krajani sami lotili dela, 
kmetje pa so prispevali les za drogove. 

Obljube o gradnji zmogljivejše telefonske centrale so 
se začele uresničevati v zgodnjih devetdesetih letih in šele 
leta 1995, ko je bila centrala zgrajena, se je stanje izboljšalo. 
V času, ko so v svetu zavladali prvi prenosni telefoni, je 
skoraj vsako gospodinjstvo na Polhograjskem dobilo 
stacionarni telefon.



Novica o ustanovitvi 
poštnega urada 
v Polhovem Gradcu 
1. marca 1871 
(Laibacher Tagblatt, 
1871).

Vodji projekta: Ajda Kozjek, Simon Purger

Avtorji: učenci OŠ Polhov Gradec (Jan Dolinar, Ivana Keršič, 
Mojca Končan, Mohor Košir, Jure Knez, Vanessa Paušner, 
Lana Setnikar, Martin Setnikar, Kristjan Stanovnik, 
Anastazija Tominc, Timotej Ušeničnik, Jure Zdešar, 
Kaja Zdešar), Ajda Kozjek, Daša Ozimek

Gradivo: TMS, SEM, NUK, Dolenjski muzej Novo mesto, 
Krajevni muzej Polhov Gradec, arhiv družine Bizjan, 
Ivan Dolinar, Milan Košir, Ivan Šubic
Fotografija poštnega roga: Nada Žgank in Domen Pal

Oblikovanje razstave: Maša Kozjek 

Lektura: Melita Silič

Izdelava razstavne opreme in postavitev razstave: 
Tehnične službe TMS

Razstavo so omogočili Ministrstvo za kulturo RS, TMS, 
Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in OŠ Polhov Gradec.

Hvala Ivu Belcu, Ani Založnik, Milanu Koširju, Ferdinandu 
Kopaču, Matiji Kavčiču in Marjanu Plestenjaku za spomine, 
ki so jih delili z nami. 


