
 

 

 

Šola se po 

razpustu 

tamkajšnjega 

dominikanskega 

samostana 

preseli na 

Polzelo (k Sv. 

Marjeti), vendar 

se šola po smrti 

učitelja in 

mežnarja 

Bartolomeja 

Schaliberja ni 

nadaljevala. 

 

1787/1788 

 

Deluje prva 

redna 

osnovna šola 

za polzelsko 

faro v 

samostanu v 

Novem 

kloštru 

(trivialna 

šola). 

1786/1787 

 

Šolo poskušajo 

obnoviti, 

vendar jim to 

uspe šele po 

večkratnih 

poskusih leta 

1826. 

1816-1826 

 
Ustanovitev 

redne 

elementarne šole 

na Polzeli, ki ima 

50 šoloobveznih 

otrok (ustanovi 

jo Študijska 

dvorna komisija 

29. 4. 1826 s 

posebno 

odredbo). 

1826/1827 

 

Šola deluje v 

najetih 

prostorih hiše 

Petra Tavčarja. 

Število 

šoloobveznih 

otrok naraste 

na 86, v starosti 

od 7. do 15. leta. 

1826-1830 

Novi klošter (2005) 
Tavčarjeva hiša  (Matej Poteko, 

1982/83 in foto 2006) 
Mežnarija (Žana 

Krašovic, 1982/83) 

 

Šola deluje 

tudi v hiši 

Antona 

Galantina 

(Polzela, št. 

44) v bližini 

cerkve, kjer 

zasilno 

opremijo 

učilnico. 

1827-1830 

 

Šola se preseli 

v bližnjo  

mežnarijo, ki 

je večkrat 

obnovljena oz. 

dozidana. 

Medtem 

potekajo 

priprave za 

izgradnjo 

novega 

šolskega 

poslopja. 
 

1831-1885 



 

 

 

Zgrajeno je novo 

šolsko poslopje, ki 

je bilo 23. marca 

blagoslovljeno. Šola 

je doživela hitrejši 

razvoj, v letih do 

1902 se je razširila 

iz dvorazrednice v 

štirirazrednico. 

Grof Herman 

Wurmbrand iz 

Novega kloštra je 

daroval zemljišče 

za šolski vrt. 

Učenci so delali na 

vrtu v okviru 

kmetijskega pouka. 

Dograjena je tudi 

prva šola v 

Andražu. Pouk se 

prične 1. 4. 1887, 

kot enorazrednica 

s 130 otroki. 
 

1885 

Nova šola (Matej 

Podbregar, 1982/83) 

 

Zaradi naraščanja 

števila šoloobveznih 

otrok so 5. 3. 1904 

začeli graditi novo 

šolo.  4. 10. 1906 so 

šolo blagoslovili. 

Nova šola je bila 

petrazrednica. 

 
 

1906/1907 

 

4. 4. 1909 je 

okrajni šolski svet 

sklenil, da bo 

odslej  uradoval v 

slovenščini. 

Šolsko kroniko so 

začeli pisati v 

slovenščini. 

 

1908/1909 

 

Uporaba palic za 

kaznovanje v šoli ni 

več dovoljena. 

1911 so tovarniški 

uradniki in nekateri 

domačini s pomočjo 

(Schulverein) 

ustanovili nemško 

šolo, ki je delovala 

do leta 1914. 

Ustanovitev te šole 

je prinesla veliko 

razburjenja. 

 

1911/1912 

 

Med prvo svetovno 

vojno je bil na šoli 

ustanovljen razred 

za begunce s 

Poljske. 

 

1914/1918 

 

Vladale so izredne 

razmere zaradi 

epidemije griže, 

učna snov je bila 

predelana le pri 

glavnih predmetih 

in to le v skromnem 

obsegu.  

Pojavi se tudi 

epidemija 

škrlatinke. 

 

1917/1918 

Današnja občina (Darko 

Ocvirk, 1982/83) 



 

 

 

14. 12. 1918 je bila 

slovesnost ob 

proslavljanju 

zedinjenja v 

Kraljevino SHS. 

Uvedli so 

slovenščino kot 

obvezni predmet. 

 

1918/1919 

 
22. junija je šolska 

mladina s Polzele na 

Grobljah pozdravila 

regenta Aleksandra 

Izbruhne epidemija 

črnih koz. 

 

1919/1920 

 

Šola se je razširila 

v šestrazrednico, 

srbohrvaščina 

postane obvezni 

učni predmet od 3. 

razreda naprej. 

 

1921/1922 

 

1923 je bilo na 

Polzeli ustanovljeno 

sokolsko društvo, s 

katerim je že od 

začetka sodelovala 

šola. 

 

1923 

 

6. 1. 1927 so 

praznovali 

stoletnico obstoja 

šole na Polzeli. 

 

1926/1927 

 

Po novem začasnem 

učnem načrtu so 

imeli učenci višjih 

razredov 

poljedelski pouk z 

vajami. To so bili 

začetki delovne 

šole. Učenci so 

obdelovali šolski 

vrt in pogozdovali v 

bližnji okolici. 

1927/1928 

 

Nastal je nov šolski 

zakon. Prepovedal 

je telesno kazen in 

uvajal razrede, 

oddelke in ocene, ki 

jih poznamo tudi 

danes. 

Osemletna šolska 

obveznost je bila 

razdeljena na dva 

dela: narodne šole 

(1. - 4. razred) in 

višje narodne šole 

(5. - 8. razred). 

 

1929/1930 

 

Pojavi se epidemija 

ošpic. Leta 1932 

izreče banska 

uprava priznanje 

učiteljstvu, in sicer 

za izvenšolske 

dejavnosti. 

1931/1932 

 

Narejen je bil 

načrt šolskega 

okoliša, ki zajema 

naslednje vasi: 

Polzela, Orova vas, 

Breg, Ločica, 

Založe, Podvin. 

1934 šola prejme 

priznanje in 

diplomo za 

sodelovanje na 

šolski vrtnarski 

razstavi v Celju. 

 

1933/1934 

Obris šolskega okoliša Polzela  

(21. 2. 1934) 



 

 

 

Na šoli je bilo 

ustanovljeno 

društvo Mladih 

junakov, to je bilo 

protialkoholno 

gibanje. 

Delovali sta še dve 

mladinski 

organizaciji: Rdeči 

križ in Marijin 

vrtec. 

 

1938/1939 

 
Nemška vojska je 

zasedla šolska 

poslopja (staro in 

novo šolo), zato se 

je pouk odvijal v 

prostorih gostilne 

Cizej in Štefančič. 

23. 4. pride v šolo 

prvi nemški učitelj, 

slovenski učitelji  so 

morali v zapor, 

nekateri tudi v 

izgnanstvo v Srbijo. 

 

1940/1941 

 

Pouk je potekal v 

nemškem jeziku. 

Nemški učitelji so 

bili nekvalificirani. 

 

1941/1942 

 

13. 5. 1945 je 

nemška vojska 

zapustila Polzelo; 

izpraznili so obe 

poslopji in ju pustili 

v velikem neredu. 

15. maja so začeli 

urejati šolo - 

zakopavati jarke, 

odstranjevati 

bombe in mine, 

urejati šolski vrt 

(zaradi 

pomanjkanja 

hrane). 

22. 5. 1945 so 

kljub pomanjkanju 

šolskih klopi začeli 

s poukom. 

 

 

1944/1945 

 

11. julija 1946 je bil 

izdan Temeljni zakon 

o sedemletnem 

obveznem šolanju. 

Šoloobvezni otroci so 

bili zajeti v 

sedemletke iz štirih 

razredov osnovne in 

treh razredov višje 

osnovne šole. Učenci 

so lahko nadaljevali 

šolanje tudi na nižjih 

gimnazijah, ki so 

imele v tem času tri 

nižje in pet višjih 

razredov. 

 

 

1945/1946 

 
Z odlokom ministrstva 

za prosveto se je s šol. l. 

1950/51 preimenovala 

sedemletna šola na 

Polzeli v nižjo gimnazijo 

na Polzeli. Nižja 

gimnazija in osnovna šola 

sta se ločili in začasno 

je prevzela upraviteljska 

dela OŠ Milica Sande. 

Tovarna nogavic je vsem 

odličnjakom priredila 

izlet v Rogaško Slatino. 

19. 10. 1950 so učenci 

vseh razredov nižje 

gimnazije pogozdovali na 

državnem posestvu 

Šenek. 

 

 

 

 

1950/1951 

Nemška vojska je zasedla 

Polzelo (1941). 

Delo na šolskem vrtu 

(1935). 



 

 

 

6. 10. 1952 je bila 

z zakonom uvedena 

družbena in 

moralna vzgoja kot 

samostojen 

predmet v 4. 

razredu. 

Polzela je dobila 

kinodvorano. 

1952/1953 

 

8. 10. 1953 je izšel 

odlok o obveznem 

osemletnem 

šolanju. Uzakonil je 

šolsko obveznost 

od sedmega do 

petnajstega leta 

starosti. 

 

1953/1954 

 

Organizirali so 

prve športne dneve 

(izleti v bližnjo 

okolico). 

Na nižji gimnaziji 

so imeli 9. 10. 1954 

zadnjo uro 

protestno 

zborovanje proti 

odloku anglo-

ameriške vojaške 

uprave, da pripada 

Trst Italiji. 

 

1954/1955 

 

V kleti nove šole se 

je začelo 

urejevanje šolske 

kuhinje z obednico 

in šolskih delavnic. 

 

1956/1957 

 

Splošni zakon o 

šolstvu - 

ustanovljena je bila 

osemletna osnovna 

šola; osnovna šola in 

nižja gimnazija sta 

se združili v 

osemletno šolo; 

nastajati so začele 

podružnične šole. 

1. 9. 1957 je bila 

izvršena združitev 

osnovne šole in 

nižje gimnazije v 

enotno šolo - 

Osnovno šolo na 

Polzeli. 

 

1957/1958 

 

Šola v Andražu je 

postala podružnica. 

 

1961/1962 

 

Tovarna nogavic je 

na svoje stroške 

postavila pri novi 

šoli kolesarnico. 

1965/1966 

 

Tovarna nogavic je 

na svoje stroške 

prenovila 

podružnično šolo v 

Andražu. 

V šoli so dobili 

telefon. 

 

1966/1967 

 

6. 9. 1967 je bila v 

Andražu proslava 

ob prevzemu 

obnovljene šole,  

29. 9. pa je bilo 

svečano odprtje 

vojaške uprave, da 

pripada Trst 

Italiji. 

 

1967/1968 

Podružnična šola v Andražu 

(foto 2004). 



 

 

 

V tem šolskem letu 

so uvedli petdnevni 

delovni teden – 

sobote so postale 

proste. 

26. 9. 1971 je bilo 

slovesno odprtje 

prvega prizidka. 

Šola je dobila ime 

po prvoborki Veri 

Šlander iz 

Prebolda. Šolo je 

slovesno odprl 

ravnatelj Milan 

Gerželj. Najvišji 

gost je bil član 

izvršnega sveta 

SRS, dr. Vladimir 

Bračič. Slovesnost 

je prenašal Radio 

Celje, snemali so 

tudi za TV -

Obzornik za RTV 

Ljubljana. 

V šolski kuhinji so 

uvedli kuhanje 

kosil. 

 

1971/1972 

 

V šolskem vrtu so 

začeli gojiti 

zdravilna zelišča 

Izvajati so pričeli 

kulturne in 

naravoslovne 

dneve. 

Obnavljali so staro 

šolo (današnjo 

občinsko zgradbo). 

Na šoli je bil med 

najaktivnejšimi 

novinarski krožek. 

 

1983/1984 

 

Vsi vzgojno-

izobraževalni 

zavodi v občini so 

se združili v enotno 

organizacijo VIO. 

 

1977/1978 

 

30. junija so položili 

temeljni kamen za 

prizidek k šoli. 

 

1979/1980 

 

Zgrajen drugi 

prizidek k šoli. 

Svečano odprtje je 

bilo 2. 10. 1982. 

Odkrili so doprsni 

kip Vere Šlander. 

 

 

1982/1983 

Šola se je poimenovala po 

Veri Šlander (1971). 

Gradnja drugega 

prizidka (zgoraj), novi 

prizidek (desno). 

Vrt zdravilnih rastlin 

za šolo (1983). 



 

 

 

Vključitev v 

republiški projekt 

»trimester«, 

namesto  štirih so 

bila 3 ocenjevalna 

obdobja 

Ukinili so zvonec. 

 

1990/1991 

 

Projekt Alpe – 

Donava –Jadran. 

 

1991/1992 

 

Odprtje obnovljene 

nove športne 

dvorane; prisoten 

je bil tudi minister 

za šolstvo dr. 

Slavko Gaber. 

Šola se iz Osnovne 

šole Vere Šlander 

preimenuje v 

Osnovno šolo 

Polzela. 

 

1996/1997 

 

Polzela je postala 

samostojna občina. 

Podpisana je bila 

ekolistina in šola je 

postala EKO šola, 

vključena v 

mednarodni 

projekt Ekošola kot 

način življenja. 

Obnovili so fasado 

starega dela šole. 

VVZ pride pod 

okrilje šole Polzela 

kot njena enota. 

 

1998/1999 

 

Šola je prejela 

turistični nagelj. 

 

1985/1986 

 

Za šolsko glasilo so 

prejeli prvo zvezno 

nagrado v okviru 

takratne 

Jugoslavije. 

Na turističnem 

festivalu Turizmu 

pomaga lastna glava 

so prejeli prvo 

nagrado. 

 

1986/1987 

Grčija – gledališče v 

Epidaurosu, kjer je tedanja 

uredniška ekipa prejela 

zlato plaketo za glasilo. 

Milan Dobnik in Slavko Gaber sta 

odprla novo športno dvorano (1996). 

Svečani podpis ekolistine 

(1999). 

Vrtec postane enota šole 

(1999). 



 

 

Odprtje nove šole v Andražu 

(2004). 

 

24. 9. 2004 je bilo 

uradno odprtje 

nove šole v Andražu. 

Avgusta 2005 je 

potekala obnova 

stare telovadnice. 

 

2004/2005 

 

Šola proslavi 30-

letnico izhajanja 

šolskega glasila 

Odprtje kulturnega 

kotička v avli šole: 

stalna razstava 

Neže Maurer, 

Darinke Pavletič-

Lorenčak in 

spominsko obeležje 

Vere Šlander. 

Občina Polzela je v 

sodelovanju s šolo 

odprla nov športno-

rekreacijski center. 

Šola prejme 

državno turistično 

priznanje. 

2005/2006 

 

Obnova ravne 

strehe na prizidku, 

izgradnja 

posebnega vhoda in 

obnova prostorov 

za prvošolce. 

Pridobitev dodatne 

zelenice pri šoli. 

Šola že drugo leto 

sodeluje v 

državnem projektu 

ŠR, Mreža učečih 

se šol. 

Šola in vrtec sta 

vključena v državni 

inovacijski projekt 

ZRSŠ. 

2006/2007 

Odprtje novega športno-

rekreacijskega centra za 

šolskim poslopjem (2005). 

 

OŠ Polzela je 

vključena v 

postopno uvajanje 

programa 

devetletke (v 1. in 

7. razredu). 

 

1999/2000 

 

Prenovitev šolske 

kuhinje. 

 

2000/2001 

 

Zaključili so prvo 

in zadnjo triado 

devetletke, 

opravljeni so bili 

prvi nacionalni 

preizkusi znanja. 

Šola je prejela 

visoko državno 

priznanje – 

Kumerdejevo 

priznanje. 

 

 

2001/2002 

 

 

1. 5. 2004 pripravi 

šola v sodelovanju z 

občino svečano 

prireditev ob 

pridružitvi 

Slovenije EU. 

 

2003/2004 



 

 

 
 

Pričeli smo z izdajo 

šolskega spletnega 

časopisa in 

oblikovali spletni 

album. 

Obeležili smo 

petstoletnico 

rojstva Primoža 

Trubarja in deset 

let Občine Polzela. 

 

2008/2009 

 

Spopadli smo se s 

pandemsko gripo. 

V prostorih šole 

smo uredili 

dodatne prostore 

vrtca in novo 

računalniško 

učilnico. 

Uredili smo 

prometni režim v 

okolici šole. 

Obeležili smo 30 

let raziskovalnih 

nalog na šoli. 

 

2009/2010 

 

 

Praznovali smo sto 

let šolske stavbe, 

stoosemdeset let 

neprekinjenega 

šolstva in 

dvestotrideset let 

prve šole na Polzeli.  

Obiskal nas je 

minister za šolstvo. 

 

2006/2007 

 
 

Pred šolo smo 

postavili kip Vzklilo 

je seme, delo 

učenca Domna 

Kandutija. 

 

2007/2008 

 

Na streho šole smo 

namestili sončno 

elektrarno. 

S posebno 

prireditvijo smo 

počastili Nežo 

Maurer ob njeni 

osemdesetletnici. 

 

2010/2011 

 

Našim kulturnim 

kotičkom se je 

pridružil še kotiček 

pobudnika bralne 

značke Stanka 

Kotnika. 

 

2011/2012 

Pripravili smo pester kulturni program. 

Naša gosta sta bila »nadučitelj« 

Marjan Marinšek in minister Milan Zver. 

Z Nežo Maurer smo se poveselili 

ob njeni 80-letnici. 

Pobudnik bralne značke Stanko 

Kotnik ima tudi polzelske korenine. 
Sodobna računalniška učilnica. 



 

 

 

 

Slovesno smo 

odprli šolski 

ekovrt. 

Dokončali smo 

energetsko 

sanacijo šole. 

V maju smo dobili 

novo ravnateljico 

Bernardko Sopčič. 

2012/13 

 

Vrtec je dobil 

prizidek, njegovi 

prostori v šoli pa so 

zopet namenjeni 

dejavnostim šole. 

Slovesno smo 

predali namenu 

energetsko 

obnovljen del šole, 

ob tej priložnosti 

nas je zopet 

obiskal minister za 

šolstvo. 

 

2013/14 

 

Praznovali smo 

deset let stavbe 

podružnične 

osnovne šole v 

Andražu nad 

Polzelo. 

 

2014/15 

 
 

Naš vrtec je 

praznoval štirideset 

let. 

2015/16 

Župan Jože Kužnik je slovesno 

odprl nov prizidek vrtca. 

“Kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen.” 

Minister Jernej Pikalo nas je 

obiskal ob zaključku energetske 

sanacije šole. 

Ob 10-letnici andraške šole smo 

pripravili pester program in razstavo. 

Vrtcu smo za 40-letnico pripravili  

prisrčno prireditev in torto. 

Konec novembra že več kot deset let pod sloganom 

»Odprta dlan« prirejamo dobrodelne koncerte in bazarje, 

zbrana sredstva namenimo za šolski sklad. 


