
ZGODOVINA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

 

Zavod za proučevanje šolstva Republike Slovenije je 6. 2. 1959 organiziral posvet o vprašanjih šolske 

športne organizacije. Na pobudo Jugoslovanskega kongresa za telesno kulturo in po posvetovanju s 

telesnovzgojnimi organizacijami so sprejeli odločitev, da se naj razvijajo šolska športna društva v šolah 

postopno, skladno z razvojem materialnih in kadrovskih možnosti. Športna zveza Slovenije in Partizan 

Slovenije sta leta 1960 poudarila pomen šolskih športnih društev in ponudila svojo moralno in materialno 

podporo. Leta 1970 je koordinacijski odbor za šolska športna tekmovanja prerasel v Republiški center 

šolskih športnih društev.  

V šolskem letu 1970/71 je iz tedanjega Republiškega centra šolskih športnih društev in izobraževalne 

skupnosti Občine Slovenska Bistrica prišla pobuda za ustanovitev šolskega športnega društva na šoli. Tej 

ponudbi sta se odzvala tedanji ravnatelj Alojz Mesarič in učiteljica telesne vzgoje Hilda Vižintin in na 

Osnovni šoli Poljčane ustanovila šolsko športno društvo. Ustanovitev šolskega športnega društva ni 

pomenila 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, Šolsko športno 

društvo Poljčane pa je njun naslednik. Gonilna sila šolskega športnega društva je bila do leta 1999, seveda 

ob podpori ravnateljev, sprva Alojza Mesariča, kasneje Borisa Plošinjaka in nato Stanislava Kovačiča, 

Hilda Vižintin. Pri mentorstvu sta ji pomagala Branko Fuchs in Miran Voglar. Leta 1999 je vodenje 

društva prevzel Miran Voglar, katerega zasluga je, da je društvo še naprej znano in uveljavljeno tudi v 

državnem merilu. Ob odhodu Hilde Vižintin v pokoj je nadgrajeval delo v društvu Dejan Kalan, ob 

odhodu Branka Fuchsa pa Ranko Leskovar. Današnja ravnateljica mag. Francka Mravlje pa dopolnjuje 

ekipo in nudi društvu zelo veliko podporo. Društvo in šola vzajemno sodelujeta in dosegata v državnem 

merilu odlične rezultate.   

 

Sodelovali so še mnogi učitelji iz Osnovne šole 

Poljčane in zunanji sodelavci. Društvo je delovalo 

tako dobro, da je v slovenskem merilu dosegalo 

nadpovprečne rezultate in je za svojo aktivnost 

prejemalo priznanja in plakete Republiškega centra 

šolskih športnih društev.  

Za svoje uspešno delo so prejeli plaketo 

republiškega centra naslednji učenci in učenke: 

Janko Koren (1979), Bojana Rebernak (1981), 

Simona Rebernak (1984), Dušan Vižintin (1985), 

Karmen Korošec (1986), Branka Urlep (1987) in 

Barbara Babšek (1988). 

 

Šolska športna društva je vodila samoupravno 

organizirana mladina s sodelovanjem mentorja. 

Poudarek je bil na samostojnem vodenju učencev 

ter organiziranosti in šolskih športnih tekmovanjih 

na medobčinskem, področnem in višjem nivoju. 

Tudi predsedniki društva so bili učenci osnovne 

šole, navadno iz višjega razreda, ki so bili dobri 

učenci, športniki in organizatorji.  

Predsedniki našega društva so bili: 1974/75 Vlado 

Ganziti, 1975/76 Darja Košič, 1976/77 Srečko Pirš, 

1977/78 Anita Kralj, 1978/79 Janko Koren, 

1979/80 Samo Plošinjak, 1980/81 Janko Pirš, 

1981/82 Dušanka Lužar, 1982/83 Črtomir Ivič, 

1983/84 Simona Rebernak, 1984/85 Dušan 

Vižintin, 1985/86 Karmen Korošec, 1986/87 

Branko Peršoh, 1987/88 Barbara Babšek, 1988/90 

Aleksander Majhen, od 1999 dalje Miran Voglar.  

 
Občni zbor leta 1974. 

 
Razredni delegati leta 1974. 

 
Občni zbor leta 1976. 



 
Srečanje šolskih športnih društev občine Slovenska Bistrica in ustanovitev občinskega centra  

šolskih športnih društev leta 1971 na Boču. 

 

 

PREDSEDNIKI ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

 

 
 Vlado Ganziti, 1974/75.  

 
Darja Košič, 1975/76.  

  

 
 Srečko Pirš, 1976/77.  

 
 Anita Kralj, 1977/78,  

  

 
Janko Koren (levo), 1978/79,  

Samo Plošinjak, 1979/80. 
 

Janko Pirš, 1980/81.  



 
Dušanka Lužar, 1981/82. 

 
Črtomir Ivič, 1982/83. 

 
Simona Rebernak, 1983/84. 

   

 
 Dušan Vižintin, 1984/85. 

 
Karmen Korošec, 1985/86. 

 
Branko Peršoh 1986/87. 

   

 
Barbara Babšek, 1987/88 

 
 Aleksander Majhen, 1988/90. 

 
Miran Voglar, od leta 2000.  

 

 
Občni zbor leta 1982. 

 
Nastop na občnem zboru leta 1985. 



NAJSTAREJŠI OHRANJEN ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA  

ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA 

 
Zapisnik in kroniko je takrat pisala Valčka Rupnik. 



 
Znak društva iz leta 1976. 

 
Znak društva iz leta 2000. 

 

 
Žig društva iz leta 1974. 

 
Žig društva iz leta 2000. 

 

 
Lastne plakete društva. 

 
Lastne medalje društva 

(spodnje je naredil in poklonil Srečko Pirš). 

 

 
Zastava društva narejena leta 2020. 



PRIZNANJA ŠOLSKEMU ŠPORTNEMU DRUŠTVU 

 

Republiški center šolskih športnih društev je razpisal tekmovanje za najbolj organizirano in športno šolo. 

Hilda Vižintin in kasneje Branko Fuchs sta OŠ Poljčane prijavila brez oklevanja. Rezultati so bili odlični 

in zato tudi uvrstitve našega društva.  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podeljuje priznanja za najbolj športno šolo od leta 2004. 

Takrat je bilo uvedeno tudi tekmovanje za najboljše šolsko glasilo s športno tematiko. Naše šolsko 

športno društvo se lahko pohvali z dobrimi uvrstitvami v državnem merilu.  

Leta 2014 so natečaj za najbolj športno glasilo ukinili in uvedli natečaj za najbolj športno fotografijo.  

 
Priznanja Republiškega centra šolskih športnih društev 

1971/72 31. mesto 1981/82 zlata plaketa 

1972/73 51. mesto 1982/83 zlata plaketa 

1973/74 19. mesto 1983/84 zlata plaketa 

1974/75 9. mesto 1984/85 zlata plaketa 

1975/76 20. mesto 1985/86 zlata plaketa 

1976/77 15. mesto 1986/87 zlata plaketa 

1977/78 15. mesto 1987/88 zlata plaketa 

1978/79 5. mesto 1988/89 zlata plaketa 

1979/80 8. mesto 1989/90 srebrna plaketa 

1980/81 zlata plaketa ukinjeno od 1990 

 

Priznanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za najbolj športno šolo 

2004/05 25. mesto 2014/15 bronasto priznanje 

2005/06 13. mesto 2015/16 bronasto priznanje 

2006/07 14. mesto 2016/17 bronasto priznanje 

2007/08 13. mesto 2017/18 bronasto priznanje 

2008/09 19. mesto 2018/19 bronasto priznanje 

2009/10 17. mesto 2019/20 zlato priznanje 

2012/13 16. mesto   

 

Priznanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za najboljše šolsko glasilo s športno tematiko 

2004/05 3. mesto 2009/10 4. mesto 

2005/06 3. mesto 2011/12 3. mesto 

2006/07 3. mesto 2012/13 6. mesto 

2007/08 2. mesto 2013/14 1. mesto 

2008/09 1. mesto ukinjeno od 2014 

 

Priznanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za najbolj športno fotografijo 

2016/2017 2017/2018 

 

 

Društvo je prejelo tudi druga priznanja 

1975 Priznanje Samoupravne telesno-kulturne skupnosti Slovenska Bistrica za najboljše šolsko športno 

društvo v Občini Slovenska Bistrica. 

1979 Najboljše šolsko športno društvo v občini Slovenska Bistrica. 

1980 Bronasti znak Osvobodilne Fronte in prvo mesto med šolskimi športnimi društvi v Občini Slovenska 

Bistrica. 

1985 Zveza telesno-kulturnih organizacij nam je podelila priznanje za najboljše šolsko športno društvo v 

Občini Slovenska Bistrica. 

1998 Priznanje Športne zveze Občine Slovenska Bistrica za najboljše šolsko športno društvo v občini. 

2000 Ob 70-letnici organiziranega športa v domačem kraju spominsko priznanje Športnega društva Poljčane za 

sodelovanje in skrb za razvoj telesne kulture v Poljčanah. 

2001 Priznanje Športne zveze Občine Slovenska Bistrica kot najboljšemu športnemu kolektivu občine 

Slovenska Bistrica za leto 2000. 

2016 Priznanje Občine Poljčane. 

 



ČASTNI ČLANI 

 

Prav posebno mesto zasedajo častni člani. Zaradi svojih zaslug v preteklosti, dela z mladimi in 

nesebičnega razdajanja smo jim podelili častno članstvo. Medse jih povabimo vsako leto, ko na zaključni 

slovesnosti konec šolskega leta podelimo priznanja, medalje in pokale najboljšim. Prisostvujejo tudi 

občnemu zboru društva, da so sproti seznanjeni z našim delom. Alojz Mesarič in Hilda Vižintin sta 

postala častna člana leta 2001, Dragica Onič leta 2003 in Branko Fuchs leta 2014.  

 

 
Leta 2011 – častni člani, z leve: Branko Fuchs, Hilda Vižintin, Alojz Mesarič, Dragica Onič in predsednik društva Miran 

Voglar. 

 

 

ORGANIZIRANOST ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
 

Organiziranost šolskega športnega društva določa statut, najvišji akt društva. Na podlagi 4., 8., 9. in 10. 

člena Zakona o društvih (UL RS 60/95) smo na redni skupščini 5. 6. 2000 sprejeli in potrdili statut in ga 

13. 7. 2000 overili na Upravni enoti Slovenska Bistrica. Z overitvijo je dobil polno pravno veljavo. Na 

redni skupščini 23. 6. 2010 smo sprejeli spremembe 1. člena statuta in potrdili, da je sedež društva v novi 

Občini Poljčane. Organi društva so: skupščina, izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija in 

komisije izvršnega odbora.  

Skupščina je najvišji organ šolskega športnega društva, ki jo sestavljajo vsi člani društva. Redno 

skupščino razpisuje izvršni odbor praviloma enkrat na leto. Sklicana je ob zaključku šolskega leta, ko 

podelimo tudi priznanja, medalje, pokale in nagrade najboljšim športnikom na šoli. Vsaka štiri leta je 

volilna skupščina, na kateri izvolimo nov izvršni in nadzorni odbor.  

Izvršni odbor šolskega športnega društva ima 5 članov. Po funkciji ga sestavljajo: predsednik, 

podpredsednik, tajnik, blagajnik in član. Skupščina imenuje izvršni odbor za opravljanje organizacijskih, 

administrativnih in strokovno-tehničnih zadev v društvu. Mandat izvršnega odbora traja štiri leta. 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh polnoletnih, opravilno sposobnih članov, ki jih izvoli skupščina za 

dobo štirih let. Nadzorni odbor nadzira delo izvršnega odbora in blagajniškega poslovanja in vsako leto 

poroča skupščini.  

Disciplinsko komisijo in druge komisije izvršni odbor ustanovi po potrebi. Komisije sestavljajo trije 

polnoletni, opravilno sposobni člani, ki jih voli skupščina za dobo štirih let. Disciplinska komisija vodi 

disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. Druge komisije pripravijo poročila in 

jih predstavijo izvršnemu odboru, ki nato sprejme sklepe.  

V prvem izvršnem in nadzornem odboru po registraciji leta 2000 so bili ustanovni člani društva. Drugi 

izvršni in nadzorni odbori so predstavljeni na fotografijah.  

 



 

Ustanovni člani društva leta 

2000–2004, sedijo z leve: Zdenka 

Kovačič, predsednica nadzornega 

odbora, Jelka Regvart Voglar, 

tajnica, Zlatka Slatenšek, 

podpredsednica, stojijo z leve: 

Vincenc Zobec, blagajnik, Bojan 

Sinič, član nadzornega odbora, 

Miran Voglar, predsednik, Branko 

Fuchs, član izvršnega odbora, in 

Dejan Kalan, član nadzornega 

odbora. 

 

 
Izvršni in nadzorni odbor društva 

2004–2008 (z leve): Zdenka Kovačič, 

blagajničarka, Jelka Regvart Voglar, 

tajnica, Vincenc Zobec, predsednik 

nadzornega odbora, Branko Fuchs, 

podpredsednik, Barbara Oder, 

članica nadzornega odbora, Slavko 

Pepelnak, član izvršnega odbora, 

Tina Robnik, članica nadzornega 

odbora, in Miran Voglar, 

predsednik. 

 
 
  

 

Izvršni in nadzorni odbor 

Šolskega športnega društva 

Bogdana Krajnca, 2008–2012, 

sedijo z leve strani: Jelka Regvart 

Voglar, tajnica, Miran Voglar, 

predsednik, Suzana Vošinek, 

članica izvršnega odbora. in 

Branko Fuchs, podpredsednik. 

Stojijo z leve: Vincenc Zobec, 

predsednik nadzornega odbora, 

Barbara Oder, članica 

nadzornega odbora, Tina Robnik, 

članica nadzornega odbora, 

Valerija Vantur, članica izvršnega 

odbora, in Zdenka Kovačič, 

blagajničarka. 

 



Izvršni in nadzorni odbor Šolskega 

športnega društva Bogdana Krajnca, 

2012–2016, sedijo z leve: Vincenc 

Zobec, predsednik nadzornega odbora, 

Suzana Vošinek, podpredsednica, 

Miran Voglar, predsednik, Jelka 

Regvart Voglar, tajnica. Stojijo z leve: 

Zdenka Podjaveršek, blagajničarka, 

Valerija Vantur, članica izvršnega 

odbora, Tina Robnik, članica 

nadzornega odbora, in Barbara Oder, 

članica nadzornega odbora.   

 

  

 
 

Izvršni in nadzorni odbor Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca, 2016–2018. 

 

 
Miran Voglar,  

predsednik društva. 

 
Suzana Vošinek, 

podpredsednica. 

 
Zdenka Podjaveršek, 

računovodkinja. 

 
Jelka Regvart Voglar, 

tajnica.  

 
Valerija Vantur, 

članica izvršnega odbora. 

 
Vincenc Zobec, 

predsednik nadzornega 

odbora. 

 
Barbara Oder, 

članica nadzornega odbora. 

 
Tina Robnik, 

članica nadzornega odbora. 

 

 

Izvršni in nadzorni odbor za 

obdobje 2018–2022. Sedijo z 

leve: Suzana Vošinek, članica 

izvršnega odbora, Ranko 

Leskovar, podpredsednik 

društva, Miran Voglar, 

predsednik društva, Vincenc 

Zobec, predsednik nadzornega 

odbora. 

Stojijo z leve: Barbara Oder, 

članica nadzornega odbora, 

Valerija Vantur, tajnica, Tina 

Robnik, članica nadzornega 

odbora, in Ines Žitnik, 

računovodkinja.  

 


