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Osnovna šola POLJČANE
Dravinjska c. 26, 2319 POLJČANE, tel.: (062) 829 50 30, fax: (062) 829 50 31
E-mail: o-poljcane.mb@guest.arnes.si



 

 

Spoštovani športniki, športni pedagogi, trenerji, spoštovani gostje! 

 
 

V torek, 14. januarja, smo na Osnovni šoli 

Kajetana Koviča Poljčane, gostili 

četrtfinalni turnir skupine B, v košarki za 

starejše dečke. Tekmovanja so se udeležile 

ekipe iz Osnovne šole Neznanih talcev 

Dravograd, Osnovne šole Ludvika 

Pliberška Maribor in domačini, Osnovna 

šola Kajetana Koviča Poljčane.  

Veseli in ponosni smo, da se je tekmovanje 

odvijalo prav na naši šoli in v naši 

telovadnici. 

Na eni strani zato, da smo lahko spodbujali 

domačo ekipo na tako pomembni stopnji 

tekmovanja,  na drugi pa, da smo lahko  

spoznali in gostili odlične mlade košarkarje 

iz dveh drugih osnovnih šol. Vsi ti mladi si 

zaslužijo naše iskreno priznanje in 

občudovanje, kajti vemo, kako veliko 

volje, odrekanja in  truda je bilo potrebno 

vložiti v že do sedaj dosežen uspeh. 

 
mag. Francka Mravlje,  

ravnateljica na Osnovni šoli Poljčane 

 

Prav tako smo zaploskali in tako izrekli priznanje vsem prizadevnim športnim 

pedagogom in trenerjem in ne nazadnje tudi sodnikoma, ki sta skrbela za to, da je 

tekmovanje potekalo po pravilih in v zadovoljstvo vseh tekmovalcev, navijačev in vseh 

tistih, ki kakorkoli prispevajo k razvoju in popularizaciji košarke med mladimi. 

Upamo, da ste se v naši družbi prijetno počutili in da so se vam uresničila vsa 

tekmovalna pričakovanja. Vsem ekipam najlepša hvala za udeležbo. 

 

 

Športni pozdrav, 

   

mag. Francka Mravlje,  

ravnateljica na Osnovni šoli Poljčane 
 

 

 

 
 



OSNOVNA ŠOLA POLJČANE SE PREDSTAVI 

Osnovna šola Poljčane je leta 2009 praznovala svojo 200 letnico. Kratek zgodovinski pregled razvoja 

osnovnega šolstva v Poljčanah: 

1809. leta – prva privatna osnovna šola v Poljčanah, enorazrednica z 20 otroki. Poučeval je privatni učitelj 

Vinko Leitgeb, ki je bil po rodu Čeh.  

1828. leta – zgrajena prva šolska stavba, ob cerkvi v Zgornjih Poljčanah. Učil je prvi poklicni učitelj 

Mihael Vrisk, ki je bil tudi organist in mežnar. Šola je bila enorazrednica s 100 otroki, pouk je bil od 

novembra do konca avgusta. V tej zgradbi, ki je kot stanovanjska hiša ohranjena še danes, je živela 

pisateljica Erna Starovasnik.   

1878. leta – zgrajena nova in prostornejša šolska stavba. Pouk je obiskovalo 175 otrok, učili so se osem 

predmetov. Pouk je potekal v slovenskem in nemškem jeziku. Učila sta dva učitelja. 

10. julija 1883 so učenci pripravili svečan sprejem cesarju Francu Jožefu I., ki se je ustavil tudi v 

Poljčanah. Cesar se je pogovarjal z upraviteljem o razmerah v Poljčanah in na šoli.  

1890. leta – postane šola štirirazrednica s 330 učenci, šola ima štiri učitelje. Upravitelj Franc Ranner začne 

pisati prvo šolsko kroniko. 

1902. leta – šolsko stavbo razširijo za tri učilnice, pouk je obiskovalo že 400 učencev, šola je postala pet 

in nato šest razrednica. 

1911. leta – v Peklu (Poljčanah) so zgradili dvorazrednico i ustanovili nemško šolo Rosegger Schule, ki je 

delovala do konca I. svetovne vojne, ko je bila ukinjena. Šola se preimenuje v slovensko ljudsko šolo. 

Število učencev se je gibalo med 370 in 400.  

1922. leta so uvedli matične liste, naznanila pa zamenjali z izkazom o napredku. Uvedena sta bila dva 

nova predmeta: srbohrvaščina in kmetijski pouk, ki je bil obvezen za dečke. Istega leta so bile uvedene v 

Sloveniji enotne šolske počitnice, ki so bile v juliju in avgustu.  

V šolskem letu 1929/30 je bil sprejet Zakon o narodnih šolah. Šolska obveznost se je začela s šestim letom 

in je trajala osem let. Uvedeni so bili redni zdravniški pregledi.  

1932. leta se je šola v Poljčanah preimenovala v Osnovno šolo in višjo narodno šolo. Po prvih štirih letih 

so učenci zaključili osnovno šolo, druga štiri leta pa višjo narodno šolo. Tega leta so začele zopet 

telovaditi tudi deklice.   

1935. leta – so učitelji šole dobili priznanje banske uprave za odlično delo. 

Med drugo svetovno vojno je bil pouk v nemškem jeziku, obisk pouka pa ni dosegel 30%. Učenci so se 

upirali nemški vzgoji, zato so bili pogosto tepeni. Med okupacijo je povsem zamrlo, prej bogato in pestro, 

kulturno in športno življenje.  

Takoj po drugi svetovni vojni se je pouk pričel 15. oktobra 1945 leta. V sedmih oddelkih, s šestimi učitelji 

je bilo 267 učencev. Pogoji so bili zelo slabi, saj ni bilo učbenikov, ne učnih pripomočkov in ne šolske 

opreme.  

1947. leta je bila ustanovljena sedemletka.  

1950. leta je bila ustanovljena nižja gimnazija Poljčane.  

Šola v Zgornjih Poljčanah je bila temeljito obnovljena, leta 1955 je dobila vodovod. Sanitarna inšpekcija 

je leta 1956 zahtevala copate za vse učence.  

1958. leta je bila v Poljčanah ukinjena nižja gimnazija. Osemletna šola je postala obvezna in enaka za vse. 

Odtlej se je šola imenovala OSNOVNA ŠOLA.  

V šolskem letu 1961/62 je število otrok naraslo na 574, oddelkov je bilo 17. Šola v Studenicah je bila 

priključena osnovni šoli Poljčane. V eni učilnici je bila uvedena tretja izmena, pouk je potekal v prizidku 

kinodvorane in v gasilskem domu.  

V šolskem letu 1963/64 je bilo skupaj s podružnično šolo Studenice vpisanih kar 723 otrok.  

V šolskem letu 1968/69 je bil uveden pet dnevni delovni teden. Pouk se je začel 1. Septembra, končal pa 

30. junija.   

1973. leta so Poljčane dobile novo šolsko zgradbo.  

V šolskem letu 1976/77 je bila uvedena celodnevna šola, ki je trajala dvanajst let.  

1979. leta se je šola poimenovala po politiku Edvardu Kardelju. Začelo se je sodelovanje s šolo iz 

Bagrdana v Srbiji. 

1992. leta se je šola preimenovala v Osnovno šolo Poljčane.  

1998. leta smo dobili novo in moderno telovadnico.  

2016 leta se je šola poimenovala po pesniku Kajetanu Koviču. 



OBČINA  POLJČANE SE PREDSTAVI 

Občina Poljčane je nastala marca 2006, ko se je odcepila od Občine Slovenska Bistrica. Delovati je 

začela leta 2007. Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi 

goricami na jugu. Urbano naselje v Dravinjski dolini je nastalo že v antiki. Sredi 19. stoletja je skozi 

kraj stekla železnica Dunaj-Trst, s čimer so bili dani pogoji za gospodarski razvoj kraja. Nastanek kraja 

Poljčane je rezultat takratnih prometnih razmer v osrednjem Podravinju. Zgornje Poljčane so zaradi 

prestavitve cestnega križišča in zaradi zgraditve železniške postaje v Peklu izgubile tekmo z zaselki 

severno od Dravinje, ki so se v drugi polovici 19. stoletja strnili v novo naselbino, imenovano Poljčane. 

S pojavom železnice so tako postale Poljčane gospodarsko središče srednjega Podravinja. V 19. 

stoletju so gospodarsko cvetele. Med naravnimi znamenitostmi Občine Poljčane je potrebno omeniti 

Dravinjsko dolino, Boč, ki se z 979 metri strmo dviga nad Poljčanami ter svetovno znano planinsko 

rožo Velikonočnico (Pulsatilla grandis), ki raste na Boču. Občina Poljčane ima približno 4500 

prebivalcev, njena velikost je 37,5 km
2
. Kraj Poljčane sestavljajo tri naselja: Poljčane, Zgornje 

Poljčane in Spodnje Poljčane. Naša občina meji na severu (S) na občino Slovenska Bistrica, na vzhodu 

(V) na občino Makole, na jugu (J) na občino Rogaška Slatina, na jugozahodu (JZ) na občino Šmarje pri 

Jelšah in na zahodu (Z) na občino Slovenske Konjice. Iz vseh strani je tudi možen dostop do kraja 

Poljčane.  

Občina Poljčane je učna občina, saj ima 2 učna poligona, 13 učnih poti, 6 opazovališč in 3 kolesarske 

poti, ki povezujejo občine v celotni Dravinjski dolini. Središče učne infrastrukture je Razvojni center 

narave, ki je kot projektni in izobraževalni ter turistični center za povezovanje dejavnosti v prostoru. 

Mnoge izobraževalne dejavnosti potekajo v občini Poljčane, Razvojni center narave pa omogoča 

mladim prve delovne izkušnje preko praks na učnih poligonih. 

 

 

 

  

 

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO BOGDANA KRAJNCA 
 

V šolskem letu 1970/71 je iz tedanjega republiškega Centra šolskih športnih društev in Občinske 

izobraževalne skupnosti občine Slovenska Bistrica prišla pobuda za ustanovitev šolskega športnega 

društva. Tej ponudbi sta se odzvala tedanji ravnatelj Alojz Mesarič in učiteljica telesne vzgoje Hilda 

Vižintin in na Osnovni šoli Poljčane ustanovila šolsko športno društvo. Leta 1977 se je društvo 

poimenovalo po domačinu  Bogdanu Krajncu. Bogdan Krajnc je bil sin učiteljskih staršev, član Sokola v 

Poljčanah in odličen telovadec in športnik. Bil je skromen, pošten, tovariški, ljubil je naravo, planine in 

svojo domovino.  

Ustanovitev šolskega športnega društva  Bogdan Krajnc ne pomeni začetka športne dejavnosti v 

Poljčanah, ampak nadaljevanje in bogatenje svetlih tradicij športa že od leta 1930, ko je bilo v Poljčanah 

ustanovljeno Sokolsko društvo, nato TVD Partizan, sedanji naslednik pa je Športno društvo Poljčane. 

V tridesetih letih delovanja društva sta bila zelo uspešna mentorja Hilda Vižintin in Branko Fuchs (za 

svoje delo sta dobila veliko priznanj, tudi zlato značko republiškega centra ŠŠD), leta 1981 pa se jima je 

pridružil Miran Voglar, ki je takrat poučeval na razredni stopnji. Zdajšnji sloves društva nadaljuje Ranko 

Leskovar, nekdanji uspešen atlet iz Slovenske Bistrice.  

Leta 2016 društvo praznuje svojo petinštirideseto obletnico. Znani smo tudi v državnem merilu, saj redno 

tekmujemo v tekmovanju za najbolj športno šolo, kjer smo lani osvojili bronasto priznanje. Naša športna 

Glasila pa redno dosegajo najvišja mesta v državi.    

Velik posluh za šport otrok in mladostnikov ima tudi naša občina, ki naše programe in dejavnosti tudi 

finančno podpira. Župan, Stane Kovačič, je velik prijatelj in podpornik športa in skupaj z občino 

zagotavlja ustrezne materialne pogoje za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja.  

 

 



V četrtfinalu, vzhod 1, skupina B so tekmovale naslednje osnovne šole: 

1. OŠ Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, Ivo Korošec, ivok33@gmail.com, 

070910208, trener Uroš Krevh 

2. OŠ Ludvika Pliberška Maribor, Lackova cesta 4, vodja Vlado Bambič, 

v.bambic@siol.net, 031838175, trener Rajko Kršić, sport-

mladi.osmblp@guest.arnes.si, 031838175 

3. OŠ Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane, vodja Miran Voglar, 040-617334, 

miran.voglar@gmail.com, trener Matevž Golež, 031-862522, 

mgolez1@mail.amis.net  

 

Potek tekmovanja: 

11.00 – 11.30 - prihod ekip 

11.00 – 11.45 - ogrevanje 

11.45 – 11.50 - pregled dokumentacije (vodja tekmovanja, glavni sodnik, vodje ekip) 

11.50 – Otvoritev tekmovanja, pozdrav ravnateljice 

12.00 – 1. tekma: OŠ Kajetana Koviča Poljčane : OŠ Neznanih talcev Dravograd 

13.00 – 2. tekma: OŠ Neznanih talcev Dravograd : OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

14.00 – 3. tekma: OŠ Kajetana Koviča Poljčane : OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

 

Rezultati: 

Tekma Ekipa Rezultat 

1. OŠ Kajetana Koviča Poljčane : OŠ Neznanih talcev Dravograd 62 : 27 

2. OŠ Neznanih talcev Dravograd : OŠ Ludvika Pliberška Maribor 28 : 45 

3. OŠ Kajetana Koviča Poljčane : OŠ Ludvika Pliberška Maribor 56 : 43 

 

Končni vrstni red: 

1. OŠ Kajetana Koviča Poljčane 

2. OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

3. OŠ Neznanih talcev Dravograd 

 

V nadaljnje tekmovanje se je uvrstila OŠ Kajetana Koviča Poljčane.  

 

 

 

 

 

Vodja tekmovanja: 

Miran Voglar 
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Nastopajoče ekipe, gledalce in goste sta pozdravila ravnateljica  

mag. Francka Mravlje in vodja tekmovanja Miran Voglar 

 

 

Sodnika sta bila Šket in Tručl 

 

 

 



Predstavitev OŠ Neznanih talcev Dravograd 

 

Vodja ekipe Ivo Korošec, trener Uroš Krevh 

 

 

Predstavitev OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

 

Vodja ekipe Vlado Bambič, trener Rajko Kršić 



 

Predstavitev OŠ Kajetana Koviča Poljčane 

 
 

Vodja ekipe Miran Voglar, trener Matevž Golež 

 

 

Podeljene plakete 

 
 

 

 

 



POKROVITELJI TEKMOVANJA: 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 

Zavod za šport RS – Planica 

Občina Poljčane 
 

Vodstvo tekmovanja: 

Miran Voglar – vodja tekmovanja 

Mag. Francka Mravlje – ravnateljica Osnovne šole Poljčane 

 

Sodnika: 

Šket 

Tručl 

 

Ozvočenje in napovedovanje: 

Miran Voglar 

 

Zdravniška služba: 

Ambulanta splošne in družinske medicine Poljčane, Midhat Perenda, dr. med. 

 

Zapisnikarska miza:  

Ema Rupnik 

Neli Kodrič 

 

Časomerilec: 

Ranko Leskovar 

 

Izdelava biltena:  

Miran Voglar 

 

Fotografiranje: 

Rosana Vidnar 

 

Medijski pokrovitelj: 

Impos d.o.o, tednik Panorama 
 


