
Zgodbe iz 
 solske  torbe
Zgodovina  solstva na 
Polhograjskem 1852–1969



Leta 1807 je župnik Jožef Konštantin, 
ki je v Ljubljani pri Blažu Kumerdeju opravil 
izpit iz učne metode in obravnave predmetov 
na ljudskih šolah, v Polhovem Gradcu popisal 
za šolo sposobne otroke. Morda je že takrat 
nameraval ustanoviti šolo. Leta 1820 je zapisal, 
da šole v Polhovem Gradcu sicer ni, le duhovniki 
nekatere otroke učijo kranjsko brati. Leta 1848 je 
takratni župnik v Polhovem Gradcu dobil poziv 
okrožnega urada na Vrhniki, da pošlje seznam 
otrok, primernih za šolo.

Za šolo v Polhovem Gradcu si je prizadeval 
že grof Rihard Ursini Blagaj, ki je Polhograjcem 
pomagal pri pisnem uradovanju. Kot prvi 
polhograjski župan je pisal uradne spise v 
slovenskem jeziku. Njegova prizadevanja za 
ustanovitev šole, kjer bi se ljudje naučili brati, 
pisati in računati, so se uresničila za časa 
njegovega županovanja leta 1852, ko je bila v 
Polhovem Gradcu ustanovljena enorazrednica 
in začel se je redni pouk.

Zapis v šolski kroniki 1853: »Iz zapisnika od leta 1853 je 

razvidno, da se je tudi v nemškem jeziku poučevalo. Med 

predmeti se nahaja: buchstabieren deutsch gedruckt, anvendung 

der redetheile, deutsche sprachlehre etc. Število šolskih v 

gornjem oddelku /abere abtheilung/ je le 12.« (SI_ZAL_

LJU/0436 Osnovna šola Dolomitskega odreda Polhov Gradec 

1852–1966)

Naslovnica šolske kronike enorazredne ljudske šole v Polhovem 

Gradcu z obsegajočo dobo od oktobra 1852 do leta 1900 (SI_

ZAL_LJU/0436 Osnovna šola Dolomitskega odreda Polhov Gradec 

1852–1966)

Prva šola je bila le zasilna. Kje točno se je 
poučevalo pred izgradnjo prve šolske stavbe, se 
ne ve zanesljivo, verjetno kar v domačih hišah. 
Učitelji so bili privatni, poučevali so prostovoljno 
ali za denar. V zapisniku s podpisom učitelja 
Jožefa Mesnerja iz leta 1852 je bilo prvo leto v 
šolo vpisanih 23 dečkov in 17 deklic.

Ucitelji:

Josip Mesner (1851–52)
Janez Zupanec (1852–53)
Matija Levec (1853–54)
Pavel Zore (1855–56)
Janez Trojar (1857–59)

Domačin France Tomšič je o prvih učiteljih 
zapisal: »Prvi učitelji kot mežnarji so res veliko 
storili. Saj se še danes vsak učitelj čudi, kako 
pisavo so takratni šoloobvezni otroci imeli. Pa ne 
samo slovensko, tudi nemščino so krasno pisali.«
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Dela za novo šolsko stavbo in hkrati 
mežnarijo so se pričela leta 1858. Učitelji, sprva 
tudi mežnarji in organisti, so stanovali v šolski 
stavbi, ki so jo po svojih zmožnostih pomagali 
zidati domačini, kmetje in obrtniki.

V letu 1859, ko je bilo zgrajeno šolsko 
poslopje, je bilo v šolo vpisanih 174 otrok. Šola je 
bila razširjena v dvorazrednico. V kasnejših letih, 
ko se je znova pojavila potreba po njenem širjenju, 
so ljudje temu celo nasprotovali. France Tomšič 
je zapisal, da Pograjci pravijo: »Tega pa ne! Rajši 
imamo tako kot je bilo, saj so se otroci, ko je bil 
en sam učitelj, ravno toliko navadili.« 

V 19. stoletju so se ves čas pojavljale težave z 
rednim obiskovanjem pouka. Šolske poti so bile 
slabe in pozimi, kadar je zapadlo veliko snega, 
številnih ni bilo k pouku. Obiskovanje pouka 
so preprečevale tudi epidemije otroških bolezni, 
zaradi česar so šolo občasno celo zaprli.

Pouk v času prve svetovne vojne ni potekal 
redno. Začenjal se je šele novembra, da so lahko 
otroci zaradi pomanjkanja delovne sile doma 
pomagali pri delu na polju. Zaradi vojnih razmer 
je pouk v šolskem letu 1915/16 potekal v jeseni 
za nižje razrede dvakrat na teden, za višje razrede 
pa celo samo enkrat na teden. V zimskem času so 
imeli pouk trikrat na teden. Učenci so v sklopu 
pouka nabirali zdravilne rastline, kot so robidovo 
listje, trpotec, lipovec in koprive, ki jih je vojska 
uporabljala za pripravo čaja. Deklice so pletle in 
otroci so za vojake izdelovali papirnate podplate.

Prva šolska stavba v Polhovem Gradcu. Na portalu je napis 

»Šola« in letnica 1859. (Foto R. Cotič) 

Končkova hiša (Foto M. Šmalc)

Leta 1909 in 1920 so ustanovili posebna 
oddelka za oddaljene učence, 1929 je bila 
šola razširjena v trirazrednico, 1931 v 
štirirazrednico in 1939 v petrazrednico. Zaradi 
pomanjkanja prostora je občina odstopila 
svoje prostore za učilnice še v Končkovi hiši, 
Polhov Gradec št. 29.

Ucitelji:

V prvih desetletjih od ustanovitve šole so se 
učitelji veliko menjali. V Polhovem Gradcu so 
službovali:

Matija Arko (1860–63)
Leopold Bozic (1863–66)
Jakob Kozelj (1866–68)
France Papler (1868–75)
Josip Bozja (1875–79)
Jakob Zebre (1882)
Alojzij Pin (1882–87)
Janko Bajec (1887–1900)
Roza Pirkovic (1895–?)
Tomo Petrovec (1900–1906)

O Tomu Petrovcu je France Tomšič 
zapisal: »Najboljši učitelj v Polhovem Gradcu 
pa je bil naš domačin Tomo Petrovec, doma 
pri Petrovc v Srednji vasi. Ta je bil res luč 
učiteljstva, pa ne samo pri nas, slovel je tudi 
drugod.«
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»Visok sneg, kateri je skoraj na 2m na debelo 
zapadel, oviral je mladini obiskovati redno šolski 
pouk. Le prav bližnji dohajali so v šolo, katere 
soba pa je bila kljub vroči peči toliko mrzla, da 
so otroci višnjevi od mraza postajali.« (Šolska 
kronika 1885/86 SI_ZAL_LJU/0436 Osnovna 
šola Dolomitskega odreda Polhov Gradec 1852–
1966)

Zapis v šolski kroniki 1918/19 o epidemiji španske gripe 

(SI_ZAL_LJU/0436 Osnovna šola Dolomitskega odreda Polhov 

Gradec 1852–1966)

»V že lansko leto priredil se je pridnim 
obiskovalcem šole veseli izlet. Zjutraj ob 6. 
uri zbralo se je nad 60 otrok v šolski sobi. 
Ko je dobil vsak od njih dve žemlji, katere 
je daroval gospod J. N. Rant, korakali smo s 
šolsko zastavo na goro k sv. Lovrencu. Po sveti 
maši pogostena je bila mladina z belo kavo in 
belim kruhom. Na prostem vrh gore pekel se 
je velik koštrun, katerega je podaril v ta namen 
mladini prečastiti gospod Matej Sitar. Mladina 
bila je ž njim kakor tudi z dobrim vinom 
pokrepčana.« (Šolska kronika 1886 (SI_ZAL_
LJU/0436 Osnovna šola Dolomitskega odreda 
Polhov Gradec 1852–1966)

Načrt šolskega okoliša in šolske stavbe, 1929 (Šolski list 

državne narodne šole v Polhovem Gradcu, Slovenski šolski muzej)
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V času pred 2. svetovno vojno je bila šola v 
Polhovem Gradcu sedemrazrednica. Med vojno 
je pouk, z izjemo nekajmesečne prekinitve, 
potekal ves čas. Na voljo sta bili dve učilnici. 
Poučevalo se je v slovenskem jeziku, nemščina in 
italijanščina sta se poučevali deloma neobvezno 
kot stranska predmeta. Zaradi razdelitve 
šolskega okoliša na nemško okupirano območje 
in italijansko pokrajino se je v letu 1941 iz 
polhograjske šole izpisalo 57 otrok (vasi Selo, 
Smolnik in del Setnika ter Setnice), ki so spadali 
pod občino Črni Vrh.

Šolsko poslopje v vojnem času ni bilo 
poškodovano, deloma se je poškodoval šolski 
inventar in uničena so bila okna. Pouk je potekal 
dopoldne in popoldne v petih učilnicah. Veliko 
staršev otrok ni pošiljalo v šolo, ker so morali 
delati doma. Šolsko poslopje ni ustrezalo niti 
pedagoškim niti higienskim predpisom. Vrstili 
so se dopisi za gradnjo nove šolske stavbe, kar 
pa se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni 
zgodilo. Leta 1948 je bila v Polhovem Gradcu 
ustanovljena nižja gimnazija in stari šolski 
prostori kmalu niso več zadostovali. Nove so 
uredili v takrat razlaščeni graščini. 

Po koncu 2. svetovne vojne o slabih razmerah in 
pomanjkanju priča dopisovanje med poverjenikom 
za prosveto in upraviteljstvom sedemletke v 
Polhovem Gradcu. Ravnateljstvo šole je v odgovor 

Dopis o oskrbi šolskih otrok s čevlji, 1948 (SI_ZAL_

LJU/0436 Osnovna šola Dolomitskega odreda Polhov Gradec 

1852–1966)

poslalo seznam 22 učencev s številkami čevljev 
s pripisom, da je poleg navedenih še skoraj 
polovica učencev brez čevljev. Kljub temu, da so 
imeli starši bone, se ustrezne obutve za učence ni 
dobilo. Hitro je bilo dobrodošlo opravičilo, da 
učenci iz bolj oddaljenih krajev brez čevljev niso 
prihajali k pouku. 

Ucitelji:

Na šoli so pred 2. svetovno vojno službovali: 

Edvin Clemente, Alojzija 
Asic, Stanislava Clemente, 
Marija Cesnik, N ikolaja 
Bucar, Ana Kleinstein, 
Stefan Trpin.

Na šoli so po 2. svetovni vojni službovali:

Edvin Clemente, Alojzija 
Asic, Nikolaja Bucar, 
S tanislava Clemente, 
Marija Kotnik, Ana 
Kleinstein, Marija Kraker 
in Ljudmila Tavzelj

Šolsko upraviteljstvo je po Edvinu 
Clementeju prevzela Marija Kraker.
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11. februarja 1951 se je šola preselila 
v prostore graščine. V pritličju so uredili 
garderobo, kuhinjo, jedilnico in sobo za vozače. 
V prvem nadstropju so bili razredi in kasneje 
tudi prostor za vrtec, v drugem pa razredi in 
zbornica za učitelje. Učilnice so bile premajhne 
za veliko število otrok. Prostori niso bili grajeni 
za šolo in so bili neprimerni in mrzli, pohištvo pa 
je bilo staro. Pozimi se je zgodilo, da so učencem 
čevlji na hodniku celo zmrznili. V učilnicah 
so bile klopi z mizami in lončki za črnilo, ki se 
niso dale premikati in v njih je sedelo tudi do 
pet učencev. V graščini je bilo premalo stranišč 
in en sam kabinet za učila. Za telovadnico so 
uporabljali kar grajski park ali pa prostor v 
kaplaniji. 

Leta 1958 se je šola preoblikovala v 
osnovno šolo Polhov Gradec. Takrat so se 
pričeli v centralno šolo voziti še učenci iz dveh 
podružničnih šol, Črnega Vrha in Šentjošta, 
in število otrok je zelo naraslo.

V graščini je bilo treba ves čas kaj 
popravljati, od parketa v učilnicah do peči na 
drva. Leta 1967 so se stropi zaradi velikega 
števila otrok že močno upogibali. Zaradi 
varnosti so šolo za 14 dni zaprli, da je gradbeno 
podjetje lahko v sobi v pritličju in v današnji 
poročni dvorani postavilo podporne stebre. 
Gradnja nove šolske stavbe je zaradi varnosti 
postala nujna. 

Učenci prometnega krožka z učiteljem Jožefom Kavčičem 

(Hrani J. M. Kozjek)

Učitelji pred vhodom v šolo v graščini v šolskem letu 1962/63: Jožef Kavčič, Jožica Kavčič, Vida 

Gostič, Marjana Gregorač, Marija Anžič, Marjana Zrimšek, Nevenka Hrnjak, Marija Kosmačin 

(poročena Smuk), Nadja Lili Založnik (Hrani N. L. Založnik)

Učilnica v graščini, podprta s stebri. (Hrani N. L. Založnik)

V šolskem letu 1956/57 je bilo v drugem razredu pri učiteljici 

Nadji Lili Založnik skupaj kar 52 učencev. (Hrani N. L. 

Založnik)

Učenci z učiteljem Jožefom Kavčičem v graščini leta 1954 

(Hrani J. Kavčič)

Reševanje šolskega avtobusa na Rakitni leta 1963 (Hrani K. 

Osredkar)

Prvi vrtec v Polhovem Gradcu

Težnje po ustanovitvi vrtca v Polhovem 
Gradcu so bile vedno večje, saj so številne 
ženske hodile v službo in niso mogle zagotoviti 
ustreznega varstva za svoje otroke. Dovoljenje 
in potrebna finančna sredstva za ureditev prvega 
vrtca je zagotovila občina. Vrata je odprl 1. 
avgusta 1965 z dvanajstimi vpisanimi vrtičkarji, 
kar je bilo takrat minimalno predpisano število 
otrok. Igralnica z garderobo je bila v prvem 
nadstropju graščine med današnjo poročno 
dvorano in kapelo. 

Fotografija z valete (Hrani K. Osredkar)

Sola v polhograjski 
grascini



Ucitelji:

Nekateri učitelji so začeli s službovanjem še 
v graščini in nadaljevali v novi šolski stavbi: 

Jozica Kavcic, Jozef Kavcic, 
Marija Smuk, Nadja 
Zaloznik

Gradnja nove 
 solske  stavbe

V času ravnateljevanja Jožefa Kavčiča 
(1962–1977) se je junija 1968 pričela gradnja 
nove šolske stavbe v Polhovem Gradcu. 
Slovesno odprtje je bilo 23. novembra 1969 
in po 110 letih je bila to prva stavba, zgrajena 
samo za namen pouka. Bila je prva v Sloveniji, ki 
je imela kabinetne učilnice. Odprli so tudi vrtec 
in telovadnico. Takrat je morala vsaka šola imeti 
zaklonišče in na veliko zadovoljstvo vseh je bil 
tam zimski bazen, globok 1,20 m.

Pouk v novih, svetlih in zračnih učilnicah 
se je začel 4. decembra 1969. Zadovoljni so 
bili tudi starši, ki so bili redni obiskovalci na 
gradbišču, manjkali pa niso niti na otvoritveni 
slovesnosti. Pred odprtjem šole so učilnice čistili 
učitelji skupaj z učenci. Prav tako je vsak učitelj 
z učenci peš prenesel svoja učila in potrebščine iz 
graščine v novo šolsko stavbo.

Trud in sreča z roko v roki
naj v razrede nove gresta,
da pripravljene nas sprejme
resnega življenja cesta.

Neža Maurer, Mi smo mladi

Polaganje temeljnega kamna za novo šolo (Hrani N. L. 

Založnik)

Nova šolska stavba (Hrani J. Kavčič)

Učenci 8. razreda 1969 / 70 v novi šoli (Hrani M. Suhadolc) Učenci pri pouku v novi šolski stavbi (Hrani J. Kavčič) Učenci pri pouku v novi šolski stavbi (Hrani J. Kavčič)



Načrt šolske stavbe in okoliša v Šentjoštu, 1929 (Šolski list 

osnovne mešane šole v Št. Joštu pri Vrhniki, Slovenski šolski muzej)

Načrt šolske stavbe in okoliša v Črnem Vrhu, 1939 (Šolski list 

ljudske šole v Črnem Vrhu, Slovenski šolski muzej)

Učenci in učenke pred šolo v Šentjoštu, 1930 (Dediščina župnije Šentjošt, 2013)

Gradnja šole v Črnem Vrhu, 1937–38 (Hrani M. Košir) Okupirana šola v Črnem Vrhu (Hrani M. Košir)

Zgodovina solstva v 
S entjostu in Crnem Vrhu

so samo Šentjoščani. Še isti dan so na hribu, kjer 
danes stoji šola, določili mesto za novogradnjo. 
Velika slovesnost ob odprtju osnovne šole v 
Šentjoštu je bila v nedeljo 13. oktobra 1968.

S ola v Crnem Vrhu

Začetki organiziranega šolstva v 
Črnem Vrhu segajo v leto 1897, ko je bila 
ustanovljena zasilna šola v tedanji mežnariji, 
poučevali pa so župniki. Zaradi slabih razmer v 
mežnariji so pouk včasih izvedli kar na prostem 
ali pa ga prekinili. Leta 1930 je župan Josip 
Trobec prejel dopis, da se zaradi nevarnosti 
šola v mežnariji zapre. Začele so se priprave 
za gradnjo nove šolske stavbe, ki je bila 
dokončana leta 1938.

Med drugo svetovno vojno so šolo zasedli 
nemški vojaki. Pouk je potekal le nekaj tednov 
v nemškem jeziku. Šolski pouk se je po nekaj 
letih spet začel leta 1945. V prvem letu po vojni 
ga je obiskovalo 115 učencev, od tega jih je 
polovica hodila k pouku vsak drugi dan, ker so 
bili od šole oddaljeni več kot 5 km.

V šolskem letu 1963/64 je šola prešla iz 
osemletke na štiriletno podružnično šolo s 
centralno šolo v Polhovem Gradcu.

N edelja, ki jo bodo pomnili

V sredini 19. stoletja so otroke v Šentjoštu 
začeli poučevati duhovniki. Leta 1891 so 
ustanovili zasilno šolo, pouk pa je potekal v 
Možinetovi hiši. Leta 1898 so začeli graditi 
prvo šolsko stavbo na mestu, kjer danes stoji 
kulturni dom. 

Leta 1923 so ustanovili redno enorazredno 
šolo s prvo učiteljico Marijo Komar. Še istega 
leta se je povečala v dvorazrednico, 1935 v 
trirazrednico in 1938 v štirirazrednico. Število 
učencev in učiteljev se je večalo, zato je v stari 
šoli prihajalo do prostorske stiske. Domačini so 
dali pobudo za gradnjo nove šole še pred drugo 
svetovno vojno, vendar se to ni zgodilo.

Po vojni so se pojavljale težnje po celoviti 
obnovi stare šole ali novogradnji, saj je število 
učencev močno naraslo. Domačini so si ves čas 
želeli, da bi novo šolo postavili v Šentjoštu in ne 
v dolini na Ljubljanici in tudi takratna oblast 
jim kljub pritiskom ni uspela nasprotovati. H 
gradnji šole je veliko pripomogel takratni ravnatelj 
OŠ Polhov Gradec Jožef Kavčič. Na sestanku s 
predsednikom občinske skupščine Vič-Rudnik 
v Kurji vasi naj bi se dobili podporniki šole v 
Šentjoštu in podporniki šole v Butajnovi. Prišli 
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