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HIMNA OLGICE 

Sredi mesta šola stoji, 

se učencev vedoželjnih veseli. 

Vsak v Ptuju jo pozna, 

pravimo ji Olgica.  

Sredi mesta šola stoji, 

ki le z nami, učenci polno zaživi. 

Vsem v njej nam je lepo, 

vsi na njo ponosni smo.  

Olgica je naša šola, Olgica je moja šola, 

vsi prijatelji smo v njej. 

Znanje naša je odlika, športniki smo, da se šika, 

polni novih smo idej.  

Olgica je naša šola, Olgica je moja šola, 

Olgica je moj ponos. 

Če uspešno se učimo, se življenja ne bojimo, 

vsem težavam bomo kos. 
- 1 -



BESEDA RAVNATELJICE OB 30-LETNICI

Drage učenke, učenci, starši otrok z »Olgice«, zaposleni vseh generacij, 

spoštovane občanke in občani našega starodavnega mesta!

Naša šola slavi rojstni dan. Trideseti po vrsti. To še gotovo ni strašno velika 

številka, je pa prav gotovo kljub vsemu vredna velike pozornosti. V vseh letih 

svojega delovanja je šola utrdila svoje mesto na Ptuju in v slovenskem šolskem 

prostoru, saj s(m)o ljudje v njej vedno sledili vsemu dobremu in lepemu, kar 

ponuja življenje, iskali nove poti, ustvarjali in ob tem plodno sodelovali med seboj 

ter na ta način vzgajali in učili naše otroke. Za vse lepe uspehe, dobre dosežke 

na vseh področjih delovanja, dobre medsebojne odnose in vpetost navzven so 

zaslužne vse generacije otrok, staršev in zaposlenih, pa tudi vseh, s katerimi smo 

povezani v ožjem in širšem okolju, zato je to praznik vseh nas. Samo s skupnimi 

močmi, z medsebojnim spoštovanjem in razumevanjem nam lahko uspeva že 

vseh 30 let. 

V vseh teh letih je program osemletne osnovne šole uspešno zaključilo 2543 

otrok, program devetletne osnovne šole pa 192, skupno 2735 otrok. 170 je 

bilo med njimi takih, ki so obiskovali tako osemletni kot devetletni program. To 

pomeni, da so »preskočili« iz 5. razreda osemletke v 7. razred devetletke. V tem 

šolskem letu (2009/10) obiskuje pouk 328 učenk in učencev, zanje pa skrbi 55 

zaposlenih. V tridesetih letih, vključno z letošnjim šolskim letom, se je na »Olgici« 

zvrstilo 280 zaposlenih. Nekaj sodelavk za izvajanje specialne pedagoške pomoči 

prihaja tudi iz drugih zavodov. 
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Za vsemi številkami se skriva izjemna energija ljudi, od katerih je vsak dal šoli 

in okolju svoj pečat, pustil sledi… Vsem iskrene čestitke in globoka zahvala. Tudi 

mestni oblasti v letu 1979, ki je s svojo modrostjo ustanovila našo šolo, prav 

tako pa tudi mestnim in šolskim oblastem v vseh nadaljnjih letih za vso skrb in 

podporo. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. 

Ponosni smo, da lahko delujemo v stavbi nekdanje gimnazije, kjer so se v 

teh prostorih kalili mnogi znameniti Slovenci, tako dijaki kot profesorji. Ponosni 

smo, da lahko ta duh šole razvijamo naprej, ponosni smo na bogastvo kulturne 

dediščine, ki ga ponujata šola in stari Ptuj. 

»Dober učitelj nauči učenca brati, pisati in računati. Odličen učitelj pa z njim 

vzpostavi odnos kot s celovito osebnostjo. Dober učitelj poučuje snov, odličen pa 

ljudi.« (M. Petric, Vzgoja 32, str. 23.)

»Mladi sanjajo o lepem in kakovostnem življenju. Upajo, da ga bodo ujeli na 

zabavi, v alkoholu ali drogi, če ga ne doživijo v družini ali v šoli, če ga ne doživijo 

v kakovostnih medosebnih odnosih, če ga ne doživijo v ustvarjalnosti. Upajo, 

sanjajo, ker vedo, da je človek ustvarjen za lepe odnose, za srečo. Hrepenenje 

po sreči je zapisano v njihova srca. Pomagajmo jim, da jo zares najdejo, da bodo 

doživeli, da je živeti lepo.« ( S. Šinkovec, Vzgoja 29, str. 1.)

»Olgici« še na mnogo srečnih in uspešnih let!

                Ravnateljica 
Diana Bohak Sabath



NEKJE V DALJNI DEŽELI
Olga: Minja Zamuda

Kralj: Rok Resnik

Center: Jan Gašparič

Mestni Vrh: Jan Zupanič

Ljudski Vrt: Jure Krapša

Breg: Miha Kosi

Bralec didaskalij: Luka Težak

Bilo je tam nekje v daljni deželi. Živelo je dekle brez staršev, ki svojega imena 
ni poznalo. Zanj je vedel le oče vseh očetov. Ker pa je živel predaleč, je dekle 
čakalo, da bo prišel tisti dan, ko bo lahko odpotovalo k njemu in izvedelo za svoje 
ime.

Dekle je bilo pridno in pomagalo vsakemu, ki je potreboval pomoč. Najraje pa 
je imelo otroke. Zato je ves svoj čas preživelo z otroci. Njena največja želja je 
bila, da bi lahko, ko bo velika, pomagala, vzgajala in učila otroke. 

V tej deželi, ki ji je vladal kralj, so vsako leto dodelili priznanje enemu prebivalcu, 
ki pa je imel tudi željo, katero mu je izpolnil sam kralj. 

Tako so tekla leta in dekle je odraslo. Prišlo je leto 1979, ko so za svoje 
pridnosti nagradili tudi njo ter ji izpolnili željo. Ko je stopila pred kralja, mu je 
sicer sramežljivo, a odločno rekla:

Olga: „Spoštovani kralj, zelo sem ganjena, da sem tokrat prejela priznanje jaz. 
Ker imam najraje otroke, si želim nekje dati otrokom šolo.“

Kralj je bil sicer začuden, ampak tudi njej je željo vseeno želel izpolniti. Zato je 
rekel:

Kralj: „Prinesite mi čašo, v kateri so listki z imeni vseh mest tega sveta!“ 
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In prinesli so mu čašo. Dekle je izvleklo listek, na katerem je bilo napisano 
mesto, kjer bo stala nova šola. Kralj je listek pokazal vsem prisotnim, da so 
videli, da na njem piše mesto Ptuj tam nekje v Sloveniji. Kralj še sicer ni slišal 
za ta kraj, ampak se je strinjal. Zato je dal predstavnike tega mesta poklicati k 
sebi. Med njimi so bili tudi štirje, in sicer Breg, Mestni Vrh, Ljudski Vrt ter Center, 
ki so med seboj tekmovali, kateri bo imel lepši predel. Zato ni dolgo trajalo, da 
so se začeli vrteti okoli dekleta in ga vabiti z vsemi svojimi čari.

Breg: „Pozdravljeno dekle. Glej, jaz te vabim k sebi, saj je pri meni tako lepo. 
Ni mestnega hrupa, semaforjev, avtomobilov, so le travniki, veseli otroci in tam 
bi ti zelo ugajalo.“

Center (ga grdo pogleda in glasno reče): „Ja seveda, pa to še povej, da že eno 
šolo imaš in da vse tudi ni tako židano in lepo pri tebi. Ne hvali se samo!“

Breg (se zdere nanj): „Ja kdo pa pravi, da ne smem imeti dveh šol! Še več 
otrok bi razveselili“.

Kreganje prekine Mestni Vrh.

Mestni Vrh: „Poglej, pri meni je še lepše kot pri Bregu. Moje področje je malo 
dvignjeno in če bi stala tam, bi lahko gledala daleč naokoli in bi videla vse tja do 
obronkov.“

Center se pnovno vmeša v pogovor in glasno  in jezno reče:

Center: „Ja, seveda. Koga pa naj tam šola osrečuje? Tebe? Ti pa imaš res 
premalo otrok, da bi se moral bahati s šolo!“ 

Mestni Vrh (se zarburi in reče): „Pa dobro, kaj si ti prišel sem kontrolo delat ali 
kaj? Samo negativno iščeš v vsem tistem, kar mi povemo.“

Center se razburi in potem se po kratkem premoru umiri in začne:  

Center: „Ne, samo pravičen želim biti in nič drugega!“

Ljudski Vrt: „Dekle, glej, jaz imam veliko otrok in tvoja soseda bi lahko bila 
bolnišnica, ki je vedno dobra soseda.“ (Jo osvajalno pogleda.)

Center, Mestni Vrh (rečeta v eno): „Ja, pa šolo že imaš in zato ne pisni več!“
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Ljudski Vrt je želel še nekaj reči, a ga je prehitel Center. Zato je le prekrižal 
roke in jezno buljil v njega. 

Center: „Poglej dekle, jaz ti nudim najlepši prostor za šolo, ki se nahaja tik pod 
gradom, kot najlepšim simbolom mesta. Kaj je lahko še lepšega, kot imeti šolo 
na mestu, kjer otroci skozi okna gledajo na ta mogočni grad, ki jih čuva in hkrati 
krasi. Okoli njega in pod njim pa sama zgodovina iz različnih časov, lepo okrašene 
hiše, ki bi lahko vsaka zase povedale svojo zgodbo iz preteklosti! Zraven tega pa 
otroci tukaj še nimajo svoje šole (to pove se bolj glasno in s pogledom na ostale 
tri) in verjemi dekle (jo resno pogleda), da si jo zelo želijo!!!“ (Pri tem pogleda 
globoko dekle ter z jezo ostale tri predstavnike.) 

Dekle je bilo navdušeno, ostali trije pa so ga debelo gledali. Dekle ni dolgo odlašalo 
ter se je odločilo, da bo nova šola stala v centru mesta tik pod gradom.

Olga: Tako, spoštovani gospodje, jaz sem se odločila, in sicer za Center.

  Center je bil seveda vesel, ostali pa so z dolgimi povešenimi nosi odšli. 

Problem je nastal, ko je bilo potrebno šolo poimenovati, saj dekle ni poznalo 
svojega imena. Zato je prosila kralja, naj pošlje po očeta vseh očetov, da ji 
končno razkrije njeno ime. Kralj je poslal ponj. Ker pa je prišel prepozno, so šolo 
odprli 1. 9. 1979 pod imenom „ŠOLA V USTANAVLJANJU“. To pa ni trajalo 
dolgo, saj je dekle kmalu izvedelo resnico o sebi in šola je končno dobila ime 
„OSNOVNA ŠOLA OLGA MEGLIČ“. Vsi so bili ponosni, še najbolj pa Olga, ko je 
osrečila kar 498 otrok.

Olga: „Veste, tako gledam že 30 let dan za dnem in leto za letom otroke, kako se 
učijo, vzgajajo, veselijo, zabavajo in pripravljajo za nadaljnje življenje. Do danes 
me je obiskalo in polnih znanja zapustilo že 2735 otrok, letos, ko praznujem že 
trideset let, pa me obiskuje 328 pridnih im marljivih učencev. In tudi naslednjih 
30 let bom s ponosom gledala na moje otroke.  

Pripravila: Renata Debeljak, učiteljica slovenščine in gledališkega kluba
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O L G I C A  OD 1979 DO 2009

Zgodovina zgradbe na Prešernovi 31              

Na mestu današnje OŠ Olge Meglič je že v 17. stoletju stala ordonančna hiša. 
Eno najlepših takratnih poslopij v mestu je po požaru leta 1744, ki je pomenil hud 
udarec gospodarstvu, počasi propadalo, saj ni bilo finančnih sredstev za njegovo
obnovo v starem sijaju. Šele leta 1899 je bila na istem mestu zgrajena nova 
zgradba za potrebe višje gimnazije. Veliko let je v kletnih prostorih domovala tudi 
Ferkova muzejska zbirka, predhodnica vseh danes pomembnih kulturnih ustanov 
v mestu, ki je leta 1928 dobila prostore v zgradbi nekdanjega dominikanskega 
samostana. Gimnazijci pa so jo obiskovali vse do leta 1979, ko so se preselili v 
nove prostore. Istega leta se je v zgradbo na Prešernovi 31 vselila Osnovna šola 
v ustanavljanju.

O nastanku OŠ Olge Meglič                                 

V srednjeročnem planu razvoja izobraževalne dejavnosti v takratni občini Ptuj 
za obdobje od 1976 – 1980 je bilo dogovorjeno, da se bo zaradi obremenjenosti 
in izmenskega pouka na OŠ Franca Osojnika in OŠ Toneta Žnidariča na Ptuju 
ustanovila še tretja osnovna šola. Za šolo je bila predvidena preureditev ene 
izmed takrat izpraznjenih bivših srednjih šol – gimnazije ali ekonomske šole. 
Ravnatelja šole v ustanavljanju in šole s prilagojenim programom, sedaj Osnovne 
šole Ljudevita Pivka, sta imela možnost, da se dogovorita o izboru prostorov, v 
katere bi se šoli preselili. Dogovorila sta se in odločila za zgradbi, v katerih sta 
šoli še danes. 

Osnovno šolstvo je z novo lokacijo pridobilo 16 novih učilnic, v katere naj bi se 
od takratnih 2050 ptujskih osnovnošolcev preselilo v novoustanovljeno šolo 470 
učencev. Tudi s to novo pridobitvijo na šolah ni bil ukinjen izmenski pouk, se pa 



je ta zmanjšal z 1,8 na 1,3. 

OŠ v ustanavljanju in OŠ Olga Meglič                                 

Z odločbo Skupščine občine Ptuj je bila 18. 4. 1979 ustanovljena Osnovna šola v 
ustanavljanju, ki je dobila svoje prostore v nekdanji gimnaziji na Prešernovi 31. 

Sredstva za potrebno preureditev so bila zagotovljena s sredstvi amortizacije 
osnovnih in srednjih šol, zagotovljena pa so bila tudi sredstva za vzdrževanje, saj 
se z ustanovitvijo nove šole ni povečalo število oddelkov. Strokovno usposobljen 
pedagoški kolektiv je bil zagotovljen s prerazporeditvijo tedanjih zaposlenih 
na osnovnih šolah Franc Osojnik in Tone Žnidarič,  dopolnjeval pa se je tudi z 
ustreznimi razpisi. Prav tako so se porazdelili zaposleni za vse ostale službe. Šola 
je s svojim drugačnim delom že v prvem, drugem letu svojega delovanja pridobila 
ugled drugačne, sodobne šole, ki je nakazovala nove poti v vzgoji in izobraževanju 
mladih generacij. Starši so postali pomembni partnerji v oblikovanju in izvedbi 
določenih programov. In tako je rasel nov uspešen in dober kolektiv.

V nekdanji gimnaziji so leta 1979 dijaki še vedno opravljali maturo, tudi 
gimnazijska uprava je bila v starih prostorih še nekaj mesecev. Šolo pa je bilo 
potrebno pod neustreznimi pogoji pripraviti za pouk.  

Pedagoški kolektiv Osnovne šole v ustanavljanju je pričel z delom 29. 8. 1979, ko 
se je prvič zbral na pedagoški konferenci. Na konferenci so opredelili posamezne 
naloge pedagoškega kadra, razdelili zadolžitve. Tudi nanje je čakalo delo – za 
začetek šolskega leta je bilo potrebno pripraviti razrede in vse ostale prostore 
v notranjosti šole. Pri opravljanju dela ni bilo razlike – vsak je postoril, kar je 
bilo potrebno. Na šolo je prišlo 498 učencev iz dveh šol, iz različnih razrednih 
kolektivov, z različnim predznanjem, socialno diferenciranih. Tako je postala 
prioriteta dela graditev novih razrednih kolektivov. Pri tem so bili uspešni, saj 
so pritegnili k delu učence same. Pedagoški kolektiv je v svojem pedagoškem 
in vzgojnem delu hitro napredoval. Ustanovili sta se pionirska in mladinska 
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organizacija, učenci so imeli možnost izbire in sodelovanja v mnogih interesnih 
dejavnostih. Kolektiv je uspešno dogradil vse zakonske akte in 28. 11. 1979 je na 
svečani seji zbora delavcev, učencev, delegatov družbeno-političnih organizacij, 
predstavnika Zavoda za šolstvo OE Maribor razglasil konstituiranje nove delovne 
vzgojno-izobraževalne organizacije, ki je bila poimenovana po revolucionarki Olgi 
Meglič.

Olga Meglič                                   

Olga Meglič je bila rojena v Krimu v slovenski primorski družini Furlan. Zaradi 
terorja italijanskega fašizma je družina po I. svetovni vojni zapustila svoj dom in 
se naselila na Hajdini. Olga je zgodaj izgubila svojo mamo in ko se je oče, ki je bil 
železničar, ponovno poročil in se je družina povečala, je hitro spoznala tegobe in 
težko življenje takratnih delavskih družin. Šolo je obiskovala na Bregu, se izučila 
pletarske obrti in službovala v podjetjih v različnih krajih takratne Kraljevine 
Jugoslavije. Ko se je vrnila na Ptuj, je začela delati v Pletarni, kjer je spoznala 
tudi svojega moža Albina. V hiši na Vičavi sta živela s svojima otrokoma Milico in 
Borisom.

Spomini na trdo življenje v otroštvu, izkušnje, ki jih je pridobivala z delom po 

raznih krajih takratne države, težko življenje delavskih družin so jo popeljale v 

društva in organizacije, ki so imele za smoter boljše življenje kmetov in delavcev. 

Vse večji odpor takratni oblasti je imel za posledico veliko zaprtih in interniranih 

delavcev in kmetov. Olga Meglič se je priključila Rdeči pomoči, ki jo je ustanovila 

KP, ter zbirala pomoč za družine zapornikov in tistih, ki so ostali brez dela. 

V začetku II. svetovne vojne, ko so pritiski na Slovence postali še močnejši, 

je nadaljevala z delom. V tajnosti je kot komunistka povezovala mnoge ljudi 

v mestu, zbirala pomoč družinam in partizanom, vozila ilegalce in orožje čez 

Dravo, pomagala borcem Slovenjegoriške čete. Po padcu te čete se je za krajši 



čas umaknila z družino na Koroško. Ko je že mislila, da je val aretacij mimo, 

se je vrnila. A izdaje so naredile svoje. 5. 10. 1942 je moža aretiral Gestapo 

v Pletarni, Olgo pa doma in ju pripeljal v ptujske zapore. Po hudih mučenjih 

so Albina internirali v taborišče Dachau, kjer je po pričanjih tudi umrl. Olga je 

bila pripeljana v mariborske zapore, kjer so jo v skupini 97 talcev 4. 11. 1942 

odpeljali na morišče. Otroka sta preživela usodo ukradenih otrok. Prebivala sta 

v mnogih nemških taboriščih in prevzgajališčih, po vojni pa sta se vrnila domov. 

Njen sin Boris je bil velikokrat gost delovnega kolektiva in učencev šole, ki se je 

poimenovala po njegovi materi.

OŠ Olge Meglič                  

Leta 1994 je bila šola vpisana v sodni register kot OŠ Olge Meglič. Ves čas od 
ustanovitve dalje se je na šoli dogajalo veliko novega. Delo v šoli je potekalo  v 
okolju, s povezovanjem z drugimi šolami v državi, v mednarodnem povezovanju, 
uvajanju sprememb in novosti, po katerih je šola postala prepoznavna kot 
drugačna, ustvarjalna, spremembam odprta šola. Skozi delo in življenje na šoli 
je kolektiv vodila misel, da šolo približa učencu, da jo naredi življenjsko, otroku 
prijazno, da razvija vedoželjnost, ustvarjalnost, kritičnost, da otroci v njej razvijajo 
svojo pozitivno samopodobo, da bodo znali poskrbeti za samouresničevanje 
svojih želja in načrtov. Vse to so ves čas občutili tudi starši in okolje, v katerem 
šola deluje.

Devetletna šola                                   

Zakon o osnovni šoli, ki je bil sprejet leta 1996, je prinesel precej sprememb, 
osrednja novost zakona pa je uvedba devetletne osnovne šole. V devetletko, v 
katero vstopajo otroci s šestim letom starosti in traja do njihovega 15. leta, je 
šola vstopila s šolskim letom 2003/04. V tem letu je uveden devetletni program 
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v 1. in 7. razredih. 

Uvedba devetletke je bila skrbno načrtovana in dobro pripravljena. Življenje in 
delo na šoli se je prilagajalo novim pristopom in novim potrebam v osnovnem 
šolstvu že pred uvedbo devetletke. Pedagoški kolektiv je verjel  v svojo 
strokovnost, sposobnost, odgovornost, da je moč premagati vse težave in da bo 
šolanje učencev vsakodnevno in vedno na novo rojevalo smeh in skrb, pohvale in 
graje, sonce in oblake na tem, po devetih letih končanem, potovanju.

Adaptacija in novogradnja              

Reforma osnovnošolskega programa in uvedba devetletke sta bili namenjeni 
predvsem dvigu kakovosti izobraževanja učencev in učenk. Zaradi tega se je začel 
na nacionalni ravni izvajati program dograjevanja osnovnošolskih zmogljivosti.  Z 
dogovorom med  Mestno občino Ptuj in MZŠŠ RS oktobra 1996  sta bili predvideni 
tudi adaptacija in novogradnja prizidka OŠ Olge Meglič. Glavni argumenti za 
adaptacijo in novogradnjo šole so bili poleg pedagoških in demografskih tudi 
ohranitev starega mestnega jedra in kontinuitete življenja v njem.

Po vlaganjih v adaptacijo sanitarij, jedilnice in kuhinje v šolskem letu 2003/
2004 se je 1. 9. 2004 pričela II. faza adaptacije in novogradnje OŠ Olge Meglič. 
Temeljni kamen sta župan Mestne občine Ptuj dr. Štefan Čelan in ravnatelj šole 
Ervin Hojker položila 23. 1. 2004.

Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za šolstvo in šport sta šoli zagotovila vlaganja, 
s katerimi je šola pridobila pogoje za izvedbo športne vzgoje, računalniško 
podprtega pouka, knjižničarske dejavnosti. Šola je dobila novo podobo, ki se je 
lepo vključila v stari del mesta. Objekti, ki so služili mnogim generacijam, ki so 
bivale v nekdanjem dijaškem domu in se izobraževale v nekdanji gimnaziji, so 
prepustili mesto novogradnji, ki plemeniti prostor, daje šoli nov zagon za uspešno 
delo in  lahko odgovori na potrebe učencev in učenk in sodobnega pedagoškega 
dela. Šolsko leto 2005/2006 se je pričelo v adaptirani, dograjeni Olgici.
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ŠTEVILO ODDELKOV V POSAMEZNEM ŠOLSKEM LETU
Šolsko 

leto PB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 skupaj

1979/80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16

1980/81 3 3 2 2 2 2 2 2 2 17

1981/82 5 3 3 2 2 2 2 2 2 18

1982/83 5 3 3 3 2 2 2 2 2 19

1983/84 5 3 3 3 3 2 2 2 2 20

1984/85 5 3 3 3 3 3 3 3 2 23

1985/86 5 3 3 3 3 3 3 3 3 24

1986/87 5 3 3 3 3 3 3 3 3 24

1987/88 5 4 3 3 3 3 3 3 3 25

1988/89 2 4 4 4 3 3 3 3 3 27

1989/90 4 4 4 4 4 3 3 3 3 28

1990/91 5 3 4 4 4 3 3 3 3 27

1991/92 4 3 3 4 4 4 3 3 3 27

1992/93 4 4 3 3 4 4 4 3 3 28

1993/94 4 3 4 3 3 4 4 4 3 28

1994/95 4 3 3 4 3 3 4 4 4 28

1995/96 4 3 3 3 4 3 3 4 4 27

1996/97 4 3 3 3 3 4 3 3 4 26

1997/98 4 3 3 3 3 3 4 3 3 25

1998/99 4 2 2 3 3 3 3 4 3 23
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1999/00 4 2 2 2 3 3 3 3 4 22

2000/01 4 2 2 2 2 3 3 3 3 20

2001/02 4 2 2 2 2 2 3 3 3 19

2002/03 4 2 2 2 2 2 2 3 3 18

2003/04 4,5 2 +2* 2 2 2 2 2+2* 3 19

2004/05 4,5 2* 2 +2* 2 2 2 2* 2 +2* 18

2005/06 4,5 2* 2* 2 +2* 2 2 2* 2* 2* 18

2006/07 4,5 2* 2* 2* 2 +2* 2 2* 2* 2* 18

2007/08 4,5 2* 2* 2* 2* 2 +2* 2* 2* 2* 18

2008/09 4,28 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 18

2009/10 4,28 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 18

Z * so označeni oddelki v devetletki
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ŠTEVILO UČENCEV V POSAMEZNEM ŠOLSKEM LETU

Šolsko leto Število učencev Šolsko leto Število učencev 

1979/80 498 2000/01 456

1980/81 515 2001/02 428

1981/82 531 2002/03 401

1982/83 526 2003/04 380

1983/84 564 2004/05 358

1984/85 610 2005/06 335

1985/86 637 2006/07 321

1986/87 660 2007/08 325

1987/88 681 2008/09 337

1988/89 716 2009/10 328

1989/90 753

1990/91 773

1991/92 769

1992/93 778

1993/94 753

1994/95 734

1995/96 701

1996/97 664

1997/98 616

1998/99 567

1999/2000 514
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VEČJA VLAGANJA V OŠ OLGE MEGLIČ
1979: osnovna adaptacija šole (pleskanje učilnic, ureditev stopnic, stopnišča s 

hodniki, nabava osnovnih sredstev, učne tehnologije),

1980: napeljava vode v učilnice, rušenje dimnikov, interno ozvočenje v 
sodelovanju s starši in podjetjem Gorenje – elektronika, lakiranje tal v učilnicah 
(delali sami delavci šole), nabava učnih pripomočkov, oprema jedilnice, sovlaganje 
v igrišče KS Olga Meglič,

1981: urejanje kletnih prostorov za OPB, saniranje sanitarij in pripadajoče 
kanalizacije,

1982: saniranje ostrešja in sanitarij,

1983: obnova telovadnic (delali delavci šole in učenci), nakup učne 
tehnologije,

1984: sanacija fasade, pričetek investicijskih del v kuhinji, pleskanje 
telovadnic,

1985: zamenjava oken, vrat, obnova električnega omrežja, asfaltiranje, 
zasteklitev prehodov, adaptacija kuhinje, nabava opreme, adaptacija sanitarij, 
pleskanje hodnikov,

1986: dokončanje del na fasadi, urejanje učilnice za THV,

1987: obnova stavbnega pohištva, pleskanje učilnic, saniranje elektroinstalacij 
v učilnicah,

1988: oprema za pouk telesne in tehnične vzgoje,

1989: nabava opreme: radia, televizije, prvi računalnik PC VIKI,

1991: nova električna napeljava,

1992: vlaganje v obnovo in opremo telovadnic,

1993: urejanje računalniške učilnice, nabava nove strojne in programske opreme, 
preureditev kletnih prostorov za potrebe OPB-ja in družabnih aktivnosti,

1994: prenova učilnice za pouk gospodinjstva,
- 15 -



1995: celotna adaptacija kletnega prostora za potrebe učilnice in kabineta za 

THV, oprema učilnice,

1995: oprema za učilnice, fotokopirni stroj,

1996: oprema za klubski prostor učencev,

1997: oprema: mize, stoli, parnokonvekcijska peč, prenova nove računalniške 

učilnice, nabava nove strojne in programske opreme (10 kpl), fotokopirni stroj,

1997: adaptacija mansardnih prostorov za potrebe svetovalne službe, šolskega 

radia in pisarniških prostorov,

1997: ureditev prostora za potrebe šolske knjižnice, nabava knjižnih polic,

1998: nakup nove opreme: garderobne omarice s sofinanciranjem šolskega

sklada, obnova žlebov, obnova in ureditev sanitarij in umivalnic,  obnova parketa, 

ureditev sanitarij in umivalnic pri telovadnicah,

1999: adaptacija in oprema pridobljene učilnice v prehodu,

2000: celovito pleskanje šole,

2003: rekonstrukcija in adaptacija kuhinje, jedilnice in sanitarij, nabava novega 

pohištva za učilnice,

2005: novogradnja (povezovalni hodniki, prostor za druženje učencev, športna 

dvorana, telovadnica, plezalna stena, multimedijska učilnica, knjižnica), oprema 

novih prostorov,

2006: ureditev in oprema male zbornice,

2007: urejanje kabineta za razredno stopnjo,

2008: nabava računalniške opreme, popravilo strehe po neurju,

2009: nabava računalniške in programske opreme za knjižnico,pleskanje 

nekaterih hodnikov.
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ZAPOSLENI DELAVCI NA OŠ OLGE MEGLIČ 
OD 1979 DO 2009

Zap.št Priimek in ime Delovno mesto

1. Ačko Tatjana svetovalna delavka

2. Anželj Anica učiteljica  predmetnega pouka 

3. Arnuš Marija učiteljica v OPB

4. Avguštin Jelka učiteljica predmetnega pouka

5. Avguštin Karmen pomoč pri učenju - javna delavka

6. Baklan Mirka učiteljica predmetnega pouka

7. Belšak Marija učiteljica predmetnega pouka

8. Berlič Gabrijel učitelj v OPB

9. Beučar Brdnik Klavdija učiteljica predmetnega  pouka

10. Bezjak Boris informator – javno delo 

11. Bezjak Helena učiteljica predmetnega pouka 

12. Bezjak Maja učiteljica v OPB

13. Blagovič Renata učiteljica razrednega pouka

14. Blagovič Simona pomoč pri učenju - javno delo

15. Bogataj Marjana učiteljica predmetnega pouka 

16. Bogme Nadja svetovalna delavka

17. Bohak Sabath Diana ravnateljica

18. Bone Irena učiteljica predmetnega pouka

19. Borovnik Aleksandra učiteljica predmetnega pouka

20. Bosak Mirjana učiteljica predmetnega pouka

21. Bračič Suzana tehnična delavka

22. Brauner Maja učiteljica predmetnega pouka 
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23. Breg Natalija informatorka – javno delo

24. Breznik Mojca učiteljica predmetnega pouka

25. Brglez Liljana učiteljica razrednega pouka

26. Brlek Darja učiteljica razrednega pouka

27. Cebek Zvonko kuhar

28. Čeh Monika pripravnica

29. Čelan Mateja učiteljica predmetnega pouka

30. Čerič Marica učiteljica predmetnega pouka

31. Čujež Jelka učiteljica v OPB

32. Damiš Magda učiteljica predmetnega pouka

33. Danjko Edvard tehnični delavec

34. Debeljak Renata učiteljica predmetnega pouka 

35. Drevenšek Anica kuharica

36. Drobnič Irena učiteljica razrednega pouka

37. Duh Angela kuharica

38. Elhefian Nadia učiteljica predmetnega pouka

39. Erlač Nataša pomoč pri učenju - javno delo

40. Erlih Saša pomoč pri učenju - javno delo

41. Farič Mojca pomoč pri učenju - javno delo

42. Feguš Friedl Marija učiteljica predmetnega pouka

43. Feguš Marko učitelj predmetnega pouka

44. Fekonja Anica  učiteljica predmetnega  pouka

45. Fištravec Jerneja informatorka – javno delo

46. Foltin Marija učiteljica razrednega pouka

47. Forštnarič Silva učiteljica razrednega pouka

48. Fošnarič Petra učiteljica predmetnega pouka
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49. Frangež Kobale Tatjana učiteljica predmetnega pouka

50. Fric Tanja tehnična delavka

51. Gabrovec Milan učitelj razrednega pouka

52. Gaiser Ljubo učitelj predmetnega pouka

53. Gajzer Anja  pomoč pri učenju - javno delo

54. Godec Slavica tehnična delavka

55. Gojkovič Boris kuhar

56. Golob Miroslav informator - javno delo

57. Golob Nada učiteljica  v OPB

58. Golob Tatjana pomoč pri varovanju otrok – javno delo

59. Golob Veronika učiteljica predmetnega  pouka

60. Grdiša Vida učiteljica razrednega pouka

61. Hameršek Franc informator - javno delo

62. Hergan Mihelca pomoč gibalno oviranem učencu

63. Hojker Ervin ravnatelj

64. Hojski Matevž kuhar

65. Horvat Danica tehnična delavka

66. Horvat Eva učiteljica  predmetnega pouka

67. Horvat Milan tehnični delavec

68. Horvat Miro tehnični delavec

69. Ilovšek Darja učiteljica razrednega pouka

70. Irgl Štefanija tehnična delavka

71. Ivančič Irena kuharica

72. Ivanuša Cilka učiteljica razrednega pouka

73. Jakomini Simona učiteljica  razrednega pouka

74. Jakomini Tomislav učitelj predmetnega pouka 
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75. Jančar Gabriela svetovalna delavka

76. Janžel Ida kuharica

77. Jaušovec Mojca tehnična delavka

78. Jernejšek Vesna pomoč pri učenju - javno delo

79. Jurgec Vojko učitelj  predmetnega  pouka

80. Jurkovič Andreja svetovalna delavka

81. Jurše Jožica učiteljica  razrednega pouka

82. Jurtela Tomaž učitelj v OPB

83. Kac Korunič Ingrid svetovalna delavka

84. Kalinšek Teodor učitelj predmetnega pouka

85. Kampl Petra učiteljica v OPB

86. Kancler Aljoša učitelj predmetnega pouka 

87. Kandrič Alenka učiteljica razrednega pouka 

88. Kelc Anica kuharica

89. Kelenc Maja pomoč pri učenju – javno delo

90. Kmetec Tea pomoč pri učenju - javno delo

91. Kočevar Franja učiteljica  predmetnega pouka

92. Kokot Marija kuharica

93. Kolarič Irena učiteljica razrednega pouka

94. Kolarič Marija kuharica

95. Kolednik Dragica učiteljica v OPB

96. Konda Slavica učiteljica v  OPB

97. Korenjak Breda učiteljica  razrednega pouka

98. Kornik Ivo učitelj predmetnega  pouka

99. Kornik Simona učiteljica razrednega pouka

100. Korpar Dušan kuhar
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101. Korpar Marija učiteljica predmetnega pouka

102. Koser Igor učitelj predmetnega pouka

103. Kosi Marjeta učiteljica razrednega pouka

104. Kostanjevec Irena učiteljica predmetnega pouka

105. Kovačec Danica učiteljica v OPB

106. Kovačič Stanislav tehnični delavec

107. Kovačič Žižek Ksenija učiteljica predmetnega pouka

108. Kozel Boštjan učitelj predmetnega pouka

109. Kozel Janko računovodja

110. Krajnc Brigita učiteljica razrednega pouka

111. Krajgar Klara učiteljica v OPB

112. Krajnc Ivan informator - javno delo

113. Krajnc Marija kuharica

114. Krajnc Natalija pripravnica

115. Krajnc Simona učiteljica predmetnega pouka

116. Kralj Leonida učiteljica  predmetnega  pouka

117. Kranjc Saša svetovalna delavka

118. Kren Alenka učiteljica predmetnega pouka 

119. Križe Jana pomoč pri učenju – javno delo

120. Križe Katja svetovalna delavka

121. Kukovec Alenka pomoč pri učenju – javno delo

122. Lačen Nataša učiteljica v OPB

123. Lačen Silva učiteljica  razrednega  pouka

124. Lačen Vida učiteljica predmetnega pouka

125. Lah Darinka tehnična delavka

126. Lah Sergej računalnikar
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127. Lenart Valerija učiteljica v OPB

128. Lesjak Ana kuharica

129. Levičnik Dragica učiteljica v  OPB

130. Lipovec Darja učiteljica  predmetnega pouka

131. Lončarič Dragica učiteljica v  OPB

132. Lončarič Hedvika tehnična delavka

133. Lozinšek Marica tehnična delavka

134. Lubaj Dušan učitelj  predmetnega pouka

135. Lujkovnjak Tatjana učiteljica predmetnega pouka

136. Maček Ivana pomoč gibalno oviranem učencu 

137. Majcen Danilo svetovalni delavec

138. Majcen Dejan učitelj v OPB

139. Majcen Natalija svetovalna delavka

140. Majcen Peter računalnikar

141. Majhenič Barbara učiteljica razrednega pouka

142. Markovič Karin pedagoginja

143. Marušek Slavica učiteljica  predmetnega pouka

144. Maučec Jernej računalnikar

145. Mesarec Terezija tehnična delavka

146. Meznarič Milena pomoč pri varovanju otrok –javno delo

147. Meznarič Renata učiteljica razrednega pouka

148. Mihelič Irena administrativna delavka

149. Mikulič Emica svetovalna delavka

150. Mislovič Marija učiteljica razrednega pouka

151. Mlakar Darinka informatorka – javno delo

152. Mlakar Štefka tehnična delavka
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153. Mlinarič Vlasta učiteljica  predmetnega pouka, pomočnica 
ravnateljice

154. Mohorko Lizika tehnična delavka

155. Mojzer Janko informator - javno delo

156. Moran Marjan tehnični delavec

157. Mršek Nataša učiteljica v OPB

158. Murko Viktorija učiteljica razrednega pouka

159. Muršec Danilo učitelj predmetnega pouka

160. Muršec Silvester informator – javno delo

161. Neubauer Tonja učiteljica  predmetnega  pouka

162. Nežmah Natalija učiteljica  razrednega  pouka

163. Novak Fanika svetovalna delavka

164. Novak Katjuša svetovalna delavka

165. Ocvirk Helena defektologinja

166. Orlač Suzana učiteljica v  OPB

167. Ožinger Robert učitelj predmetnega  pouka

168. Pal Aleksandra učiteljica predmetnega pouka

169. Peklar Selinšek Anita svetovalna delavka, pomočnica ravnatelja

170. Pernat Irena učiteljica predmetnega pouka

171. Pernek Vida svetovalna delavka

172. Petek Angela tehnična delavka

173. Petek Suzana pomoč pri učenju – javno delo

174. Petrovič Danica pomoč pri učenju - javno delo

175. Petrovič Zdenka kuharica

176. Pignar Zdenka učiteljica predmetnega pouka 

177. Pilinger Jožica učiteljica v OPB

178. Pirš Milan računovodja

- 23 -



179. Pisar Liljana učiteljica  predmetnega pouka

180. Plajh Vesna učiteljica predmetnega pouka

181. Planinc Nataša pomoč pri varovanju otrok – javno delo 

182. Planinc Simona svetovalna delavka

183. Plavec Karmen učiteljica razrednega pouka

184. Plej Jasminka učiteljica predmetnega pouka

185. Plohl Natalija učiteljica predmetnega pouka

186. Pocrnja Lucija zborovodkinja 

187. Podvršek Stanko učitelj predmetnega pouka

188. Pogelšek Helena učiteljica predmetnega pouka

189. Polič Nada poslovna sekretarka

190. Poljanšek Mojca učiteljica predmetnega pouka

191. Ponudič Marija tehnična delavka

192. Potočnik Milan učitelj predmetnega pouka

193. Prelesnik Milojka učiteljica predmetnega pouka

194. Prepelič Dragana računalnikarka

195. Primožič Maja učiteljica predmetnega pouka

196. Primožič Saša pomoč pri varovanju otrok – javno delo

197. Pučko Dragica kuharica

198. Pukšič Matilda pomoč v kuhinji

199. Pulko Karmen učiteljica razrednega pouka 

200. Pulko Ladislav učitelj predmetnega pouka

201. Pulko Milan računalnikar

202. Pulko Radovan pomoč pri učenju - javno delo

203. Pungračič Tatjana učiteljica predmetnega pouka

204. Purgaj Sonja svetovalna delavka, pomočnica ravnatelja
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205. Rantaša Nataša učiteljica predmetnega pouka

206. Rimele Majda tehnična delavka

207. Rižnar Sabina pomoč pri učenju - javno delo

208. Rozman Alojzija učiteljica razrednega pouka

209. Sagadin Milan učitelj predmetnega  pouka

210. Satler Andrej pomoč gibalno oviranem učencu

211. Seidl Viktorija pomoč v kuhinji

212. Simonič Petra informatorka – javno delo

213. Skerbiš Margareta učiteljica predmetnega  pouka 

214. Skok Liljana učiteljica predmetnega pouka

215. Slatič Mojca pomoč pri varovanju otrok – javno delo

216. Sluga Gregor pomoč pri varovanju otrok – javno delo

217. Smolar Gregor učitelj predmetnega pouka 

218. Sok Aleksandra informatorka – javno delo 

219. Srdinšek Marija učiteljica predmetnega  pouka

220. Starčević Jasmina učiteljica predmetnega pouka

221. Šalamun Branko pomoč pri učenju – javno delo

222. Šegula Anica učiteljica razrednega pouka

223. Šegula Boris učitelj predmetnega pouka, pomočnik 
ravnatelja

224. Šegula Darinka kuharica

225. Šerc Zdenka kuharica

226. Šeruga Mirjana učiteljica v OPB

227. Šimenko Jožica tehnična delavka

228. Širec Jovanovič Tatjana učiteljica predmetnega  pouka

229. Šišek Marija tehnična delavka

230. Šmigoc Cvetka tehnična delavka
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231. Šošterič Anton tehnični delavec

232. Šprah Darja učiteljica predmetnega pouka

233. Štrafela Alenka učiteljica  razrednega pouka

234. Šumenjak Anica čistilka

235. Švagan Majda učiteljica predmetnega pouka

236. Teodorovič Simona učiteljica predmetnega pouka

237. Tikvič Anja učiteljica predmetnega pouka

238. Tisak Bojan učitelj predmetnega pouka

239. Tomanič Anton računalnikar

240. Tomažič Veronika tehnična delavka

241. Topolovec Melita svetovalna delavka

242. Toth Marija učiteljica razrednega pouka

243. Trop Primož informator – javno delo

244. Truntič Simona učiteljica razrednega pouka

245. Urih Davorin učitelj v OPB

246. Vaupotič Botolin Maja učiteljica  predmetnega pouka

247. Vaupotič Marija učiteljica predmetnega  pouka

248. Vaupotič Marjeta učiteljica razrednega pouka

249. Veg Irena učiteljica  predmetnega pouka

250. Velikonja Aleš učitelj v  OPB

251. Verlak Ana informatorka – javna dela

252. Viličnjak Danica tajnica

253. Voljč Dragica učiteljica razrednega pouka

254. Vrabl Marija pomoč pri učenju – javno delo

255. Vrečar Mojca učiteljica  predmetnega pouka

256. Vršič Silvija učiteljica  predmetnega pouka 
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257. Vujnovič Petra svetovalna delavka

258. Vaupotič Bogomir učitelj  predmetnega pouka

259. Zagoranski Vesna spremljevalka učencem – javno delo

260. Zagoršek Damjan informator

261. Zajšek Lidija tehnična delavka

262. Zenunović Alenka knjižničarka 

263. Zorec Peter informator - javno delo 

264. Zorec Stanislava učiteljica razrednega pouka

265. Zorjan Škorjanec Klavdija učiteljica predmetnega pouka

266. Zupanc Darko učitelj razrednega pouka

267. Zupanc Simona učiteljica predmetnega pouka

268. Zupanič Olga učiteljica predmetnega pouka

269. Zupanič Tatjana informatorka

270. Žarkovič Preac Aleksandra učiteljica razrednega pouka 

271. Železnik Miran učitelj v OPB

272. Žgeč Tanja pomoč pri OPB – javno delo

273. Žmavc Lidija učiteljica v  OPB

274. Žmavc Marija učiteljica razrednega pouka

275. Žnidarič Tanja pomoč pri učenju - javno delo

276. Žohar Janja pripravnica 

277. Žolgar Polona učiteljica  razrednega pouka

278. Žuran Biserka kuharica

279. Žuran Matjaž računalnikar

280. Žuran Silva učiteljica v  OPB
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FOTOGRAFIJA KOLEKTIVA OŠ OLGE MEGLIČ, ŠOLSKO LETO 1979/1980
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Sedijo od leve proti desni: Anica Anželj, Olga Zupanič, Marija Krajnc, Silva Lačen, 
Ervin Hojker, Marija Korpar, Marija Foltin, Marija Belšak, Štefka Mlakar

V drugi vrsti od leve proti desni stojijo: Nada Polič, Irena Drobnič, Cilka Ivanuša, 
Anica Šegula, Marija Mislovič, Dragica Levičnik, Marjeta Vaupotič, Milojka Prelesnik, 

Veronika Golob, Ivo Kornik

V tretji vrsti od leve proti desni stojijo: Anica Drevenšek, Lojzka Rozman, Dragica 
Voljč, Breda Korenjak, Milan Sagadin, Janko Kozel, Anton Šošterič, Hedvika Lončarič, 
Terezija Mesarec
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FOTOGRAFIJA KOLEKTIVA OŠ OLGE MEGLIČ, ŠOLSKO LETO 2009/2010

Sedijo od leve proti desni: Simona Krajnc, Olga Zupanič, Darja Brlek, Vlasta Mlinarič, 
Diana Bohak Sabath, Leonida Kralj, Alenka Zenunović, Vida Grdiša, Darja Šprah

V drugi vrsti: Jožica Pilinger, Nada Polič, Alenka Kandrič, Anita Peklar Selinšek, Anica 
Lesjak, Slavica Marušek, Vida Lačen, Ksenija Kovačič Žižek, Simona Truntič, Marija Friedl 
Feguš, Karin Markovič

V tretji vrsti: Jožica Jurše, Milan Pirš, Tanja Fric, Angela Duh, Tatjana Pungračič, Lidija 
Žmavc, Marija Belšak, Marija Ponudič, Darja Lipovec, Mojca Jaušovec, Natalija Krajnc, 
Monika Čeh

V četrti vrsti: Dušan Lubaj, Simona Jakomini, Renata Debeljak, Helena Ocvirk, Barbara 
Majhenič, Alenka Štrafela, Natalija Nežmah, Aleksandra Žarkovič Preac, Marica Lozinšek, 
Angela Petek, Janja Žohar, Dejan Majcen

V peti vrsti:  Stane Kovačič, Natalija Breg, Marjeta Kosi, Vojko Jurgec, Darko Zupanc, 
Brigita Krajnc, Peter Majcen, Bojan Tisak, Boštjan Kozel, Dušan Korpar, Tomaž Vindiš
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SPOMINI NA PRETEKLA LETA

28. 11. 1979 je na svečani prireditvi  Osnovna šola v ustanavljanju dobila ime 

Osnovna šola Olga Meglič.



S prireditve ob 10. obletnici šole na odru Šolskega centra  Ptuj.
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Tudi 15. rojstni dan smo obeležili na odru Šolskega centra  Ptuj.



Nikoli ne bomo pozabili prireditve v Športni dvorani Center Ptuj ob okrogli 20. obletnici.
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Na 25. dnevu šole smo upihnili svečke na torti.



V šolskem letu 2001/2002 smo se veselili na novo urejenemu igrišču za šolo.
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Stare zgradbe, ki se jih spominjajo mnoge generacije Ptujčanov, se rušijo, da jih bo 
nadomestila novogradnja.



Župan dr. Štefan Čelan in ravnatelj Ervin Hojker sta 23. 1. 2004 položila temeljni kamen 
novega šolskega prizidka. Ob tej priložnosti nas je počastil z obiskom tudi minister 
za šolstvo in šport dr. Milan Zver.
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Veliko veselje ob otvoritvi novih prostorov leta 2005 smo zaokrožili s prireditvijo v novi 
športni dvorani naše šole.



Trideseta generacija prvošolcev je zasedla šolske klopi.

- 39 -



- 40 -

Viri                    

OD OŠ Olga Meglič do Olgice; 

Ptuj, OŠ Olge Meglič, 2008

Foto kronika OŠ Olge Meglič

Dokumentacija OŠ Olge Meglič



Podatki o izdaji                 

Odgovorna urednica Diana Bohak Sabath

Podatke zbrale Alenka Zenunović, Anita Peklar Selinšek, Nada Polič

Računalniško oblikovanje Peter Majcen

Ptuj, OŠ Olge Meglič 2009
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