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Spoštovani! 
 
Šolsko športno društvo Bogdana Krajnca Poljčane praznuje svojo 50 obletnico. V ta namen 
smo izdali dve knjigi.   
Prva je »50 let Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca Poljčane« s podnaslovom 
»Zgodovina športna na osnovni šoli Poljčane«. Ta knjiga opisuje kratko zgodovino športa v 
Poljčanah, učitelje športa v Poljčanah in ravnatelje, zgodovino šolskega športnega društva 
od nastanka leta 1970 pa do danes. Glavni del knjige pa zajema glavne športne dogodke v 
društvu in na Osnovni šoli Poljčane, tekmovanja, športni dogodki, predstavljanje društva in 
prispevki v časopisih. Pri tem moram povedati, da sta Šolsko športno društvo in osnovna 
šola tesno povezana, ker naše društvo, čeprav smo posebej organizirani, deluje na osnovni 
šoli.  
Druga knjiga se imenuje »Športniki in športni delavci Šolskega športnega društva Bogdan 
Krajnc«. Ta knjiga opisuje športnike in športne delavce, ki so obiskovali našo šolo in bili 
člani našega šolskega športnega društva. V knjigi so opisani nekateri najbolj znani 
športniki, ki so igrali in tekmovali in osvojili naziv tudi evropskih in svetovnih prvakov, med 
njimi Tim Gajser, Marijan Krempl, Mitja Šauperl, brata Majhen, Primož Riegler, Jure 

Krempl, Habjan Mitja, Sara Hutinski in še polno odličnih špoprtnikov.  

 

 
Naslovnica knjige »50 let ŠŠD Bogdana 

Krajnca Poljčane« 

 
Naslovnica knjige »Športniki in športni 
delavci ŠŠD Bogdana Krajnca Poljčane« 

 
Naročilo in plačilo za fizične osebe je mogoče preko splošne položnice. Knjigi lahko 
naročijo tudi pravne osebe, v ta namen prosim pošljite naročilnico. Po 94. členu Zakona 
nismo zavezanci za DDV. 



Cena za posamezno knjigo je: 
 

50 let ŠŠD Bogdana Krajnca Poljčane 
Športniki in športni delavci ŠŠD Bogdana Krajnca Poljčane 

=20,00 EUR 
=10,00 EUR 

 
Naročila in dodatne informacije po e-pošti na miran.voglar@gmail.com.  
 
Po prejetem plačilu bomo naročeno knjigo, v roku treh dni, dostavili na vaš naslov.  
 
 
 
 
 
 

Primer izpolnjene položnice: 
 

 
 
 
Športni pozdrav! 
 

Miran Voglar, predsednik 
 

 
 
Predstavitev obeh knjig pa lahko poslušate tudi na spodnji povezavi: 
 
https://www.stajerskival.si/sl/news/zdravje/50-let-solskega-sportnega-drustva-v-
poljcanah.html  

mailto:miran.voglar@gmail.com
https://www.stajerskival.si/sl/news/zdravje/50-let-solskega-sportnega-drustva-v-poljcanah.html
https://www.stajerskival.si/sl/news/zdravje/50-let-solskega-sportnega-drustva-v-poljcanah.html

