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KRONIKA OSNOVNIH ŠOL V SEDANJI OBČINI
GORNJI PETROVCI
UVOD
Osnovna šola Gornji Petrovci je edina šola v Občini Gornji Petrovci. Njen šolski
okoliš obsega vseh štirinajst vasi in pokriva ozemlje občine.
Občina Gornji Petrovci leţi v severovzhodnem delu Goričkega, ob povirjih potokov, ki
se stekajo v Veliko Krko. Nastala je leta 1994, potem ko so Občino Mursko Soboto razdelili
na več manjših lokalnih enot. Obsega 67 km2 in šteje okoli 2300 prebivalcev. Obmejna in
odročna lega ter splet zgodovinskih in političnih momentov je po drugi svetovni vojni
povzročil hitro upadanje števila prebivalstva, izseljevanje vitalne, preteţno moške delovne
sile in staranje prebivalstva. Socialna slika je zelo neugodna. Male kmetije so skoraj v celoti
propadle. V vsaki vasi je precej nenaseljenih hiš, ki hitro razpadajo. S kmetijstvom, ki je bila
prej osnovna gospodarska panoga, se profesionalno ukvarja le nekaj večjih, trţno naravnanih
kmetij. Število gospodinjstev se je v zadnji polovici 20. stoletja prepolovilo, še bolj pa je
upadlo število prebivalstva. Okoli tretjino gospodinjstev sestavljata eden ali dva ostarela
človeka. Tem je osnovni vir preţivetja skromna kmečka pokojnina in ponekod socialna
podpora. Njihove še pred leti lepo obdelane parcele so povečini v zaraščanju. Druga tretjina
prebivalstva je deloma zaposlena v bliţnji Murski Soboti in nekaj tudi drugod, kar precejšnje
število pa je še zaposlenih tudi v Avstriji in Nemčiji. V domači občini je skromno število
delovnih mest, največ v trgovinah, v administraciji in še največ v tekstilni tovarni, ki še
zaposluje okoli sto delavcev s širšega Goričkega prostora ter v farmi kokoši nesnic.
Izobrazbena struktura prebivalstva je zelo nizka, saj visoko in višješolsko izobrazbo
dosega le dva odstotka prebivalstva. Mladega prebivalstva je malo. Število rojstev je
skromno, okoli petnajst letno, število umrlih pa je do petkrat večje. Skozi občino je speljana
na novo zgrajena ţeleznica, ki povezuje vzhodno in zahodno Evropo. Po njej poteka preteţno
tovorni promet in za lokalno skupnost nima večjega pomena. Glavno prometno povezavo s
svetom predstavlja regionalna cesta Hodoš – Murska Sobota. Turistična in gostinska ponudba
sta silno skromni. Čeprav je krajina zanimiva predvsem z vidika ohranjenega naravnega
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okolja in premore kar nekaj prvovrstnih zgodovinskih spomenikov, se z organizirano
turistično ponudbo praktično nihče ne ukvarja. Nekatere načrte sedaj nudi z evropskimi
sredstvi podprti Krajinski park Goričko.
Vas Gornji Petrovci je središče občine. Poleg nekaj drugih funkcionalnih zgradb je
dominantna na slemenu stoječa zgradba osnovne šole, ki s svojo velikostjo presega vse
zgradbe v občini. Je tudi središče kulturnega in intelektualnega potenciala občine. Leta 2000
je bila lepo preurejena in je ena od reprezentativnih šolskih zgradb v celotni regiji.
Sedanji šolski okoliš je v preteklosti premogel kar sedem šolskih zgradb oziroma
samostojnih osnovnih šol. Pet od njih še stoji in so deloma preurejene za druge namene.
Pričujoča kronika poda najprej opis razvoja šole Gornji Petrovci, potem pa so po
abecednem redu podani opisi drugih, sedaj ţe več kot četrt stoletja ukinjenih šol, ki so nekoč
delovale kot samostojne, z upadanjem števila vpisa potem kot podruţnične šole, nazadnje so
pa bile vse razen centralne ukinjene.
Kot osnovni vir pričujočega orisa zgodovine osnovnih šol v sedanji občini Gornji
Petrovci predstavljajo obstoječe, ponekod skrbno napisane in drugod manjkajoče kronike
posameznih šol, potem šolski arhiv, avtorjeva zbrana gradiva, osebno poznavanje
problematike in literatura. Opis se zaključi z letom 1980.

Zgradba Osnovne šole Gornji Petrovci okrog leta 1980.
Za šolske kronike obravnavanih šol je značilno, da so pisane v skromni vsebini in skoraj
brez izjem proreţimsko, kar dokazuje, da so njihovi pisci, največkrat upravitelji oziroma

3

ravnatelji šol, bili od oblasti zmeraj skrbno izbirani in da je aktualna oblast zmeraj skrbela za
njihovo ideološko ustreznost, kvaliteta pouka in kadrov ter materialni pogoji šol pa so bili
manj v ospredju. Čas druge svetovne vojne oziroma obdobje madţarske okupacije v kronikah
manjka in so ta dogajanja skromno in zelo subjektivno opisana šele leta 1946, za nazaj.

Leta 2000 lepo obnovljena zgradba Osnovne šole Gornji Petrovci.
Ponekod so podana dogajanja, ki le posredno zadevajo zgodovinski utrip šole. Šola in
cerkev sta namreč bili stoletja, vse do nedavnega, središči vsega duhovnega dogajanja na vasi,
učitelji in duhovniki pa njihova gonilna sila in tako vpeti v vaško ţivljenje. Šola je bila v
preteklosti, posebej še na vasi, tudi nenehno stičišče političnih dogajanj, učitelji pa kot edini
intelektualni in zelo lojalen potencial gonilna sila izvrševanja političnih in gospodarskih
načrtov aktualnega drţavnega reţima.
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GORNJI PETROVCI
V času Koclja (861-874), slovanskega kneza v Spodnji Panoniji, ki je sem povabil
sveta brata Konstantina (po vstopu v meniški red je dobil ime Ciril) in Metoda, je bila v
Petrovcih ţe ţupnija, kjer so se nekateri odrasli in otroci učili pisati in brati. Predvsem so se
učili verskih naukov in krščanskih pesmi. Šolstvo je bilo do razsvetljenstva izključno v
domeni duhovščine, zato so duhovniki in njihovi sodelavci bili v svojih ţupnijah tudi učitelji.
Otroke so poleg verskih vsebin poučevali predvsem pisanja, branja in osnovnega računanja.
Podobno je moralo biti v ţupniji Nedele ali sv.Trojice v Gornjih Petrovcih.1

Nedela ali sv. Trojica v Gornjih Perovcih.
V Gornjih Petrovcih se cerkev omenja ţe za časa kneza Koclja med 861 in 874, potem
leta 1431 kot Nedela ali sv.Trojica in leta 1627 kot ţupnijska cerkev. Da je bila Nedela ali sv.
Trojica ţe tudi ţupnijska cerkev v 14. stol., smemo zagotovo sklepati po tem, da sta cerkvi sv.
1

Miroslav Kokolj-Bela Horvat, Prekmursko šolstvo, str. 5.
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Ana v Boreči, ki se prvič omenja leta 1315 in cerkev sv. Kriţa v Kriţevcih, ki je stala v Dolu
in se prvič omenja 1405. leta, bili podruţnici ţupnijske cerkve in se prvič omenja leta 1405,
bili podruţnici ţupnijske cerkve omenja 1405.leta, bili podruţnici ţupnijske cerkve sv.
Trojice v Gornjih Petrovcih.2
V cerkvi sv. Trojice so evangeličanski duhovniki – pastorji poučevali otroke še pred
koncem 16. stoletja. Ta cerkev je bila evangeličanska ţe okoli 1592. Leta 1599 in 1601 je
omenjen kot prvi pastor Pavel Meško, za njim pa Janez Gomboši. V tem času je bila v
Gornjih Petrovcih tudi priznana šola, kajti vizitacija iz leta 1627 omenja tukajšnje učitelje tudi
kot "notaroše" - matičarje. Leta 1625 je bil pri Nedeli duhovnik Janos Farkas Kanizsai, nato
pa 1628 Tomaţ Chrysanio (Kriţan). Vmes, do leta 1637, je bil še Jurij Blaţevič. Cerkvena
last so bile tri knjige: Biblia, Hyeronymi, Spangenbergova Pustila in Dominika et festa in
Lutheri Postilla Domestica Carniolica.3
Zapisnik evangeličanske vizitacije, ki je bila opravljena 15. julija 1627 v ţupniji sv.
Trojice v Gornjih Petrovcih pravi, da je ţupnija obsegala vasi Petrovci (Petrocz) - 40
prebivalcev, Stanjevci (Stannocz) - 38 prebivalcev, Otovci (Otocz) - 15 prebivalcev,
Adrijanci (Fölsö Sal seu Odriancz) - 28 prebivalcev, Lucova (Luczova) - 15 prebivalcev,
Neradnovci (Neradnocz) - 32 prebivalcev, Boreča s podruţnično cervijo Sv. Ane (Boracza) 23 prebivalcev, Šulinci (Sülincz) - 20 prebivalcev, Ţenavlje (Gyenaula) - 30 prebivalcev in
Peskovci(Peszkocz) - 15 prebivalcev; skupaj 256 prebivalcev.4
Kokolj navaja dohodke učitelja pri sv.Trojici, zabeleţene v navedenem vizitacijskem
zapisniku takole: "V Peskovcih plačajo učitelju enako kot predikantu. Kmetje dajo po en
kebel, polkmetje pa po pol kebla zrnja. Za jutranje in večerno zvonjenje ter zvonjenje proti
2

Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 255. Ime vasi Boreča smemo izvajati iz značilnih gozdov rdečega bora

v okolici cerkve, ki je bila takrat naseljena na gozdnih krčevinah, zadnjo, s slamo krito hišo, ki je imela tudi
sončno uro, pa so podrli okoli leta 1993. Pisatelj Starin Košič pravi o kapeli, da je iz leta 1137, dr. Franc Ivanocy
pa jo postavlja. 13. stoletje. Krajevno ime Kriţevci zagotovo izhaja iz od kapele Sv. Kriţa, ki po starosti ne
zaostaja za borečko cerkvijo. Ime Petrovci se prvič omenja 1431 in ga smemo izvajati od imena tukajšnjega
fevdalnega gospoda Petra Gyure, ki je ozemlje sedmih vasi dobil skupaj z bratom Pavlom po sporu z gosposko
rodovino Haholdov leta 1265. Pred tem se je naselje verjetno imenovalo Nedela.
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Vili Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem , str. 218.
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Ivan Zelko: Zgodovina Prekmurja, str. 78. V oklepaju napisana imena so vzeta iz vizitacijskega zapisnika.

Martinje (Martinya) - 79 prebivalcev je takrat spadalo v cerkev sv. Janeza Krstnika na Gornjem Seniku (Fölsö
Szölnek, Ober Czeming) , ki je bila takrat podruţnična cerkev ţupnije Marijinega obiskanja vČepincih
(Czepincz) - 135 prebivalcev. V to cerkev so še spadali Markovci (Markocz) - 130 prebivalcev. K Gornjemu
Seniku je takrat spadala tudi Trdkova (Türke) - 53 prebivalcev.
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nevihti plačajo ţupljani, ki imajo gorice, po pet pintov mošta, če je pridelek obilen, če pa je
letina slaba, dva pinta. Ko ni šolnika, pobira zrnje v Peskovcih predikant, vino pa tisti, ki
zvoni. Kar gre učitelju od pogreba, je zapisano pri predikantovih dohodkih. Za pogreb s
sprevodom iz Adrijanec, Peskovec, Lucove plačajo 26 denarjev; polovica tega je učiteljevega.
Oni iz Neradnovec, Otovec, Boreče, Šulinec in Ţenavelj plačujejo predikantu, ne glede na to,
ali ima nagovor ali ne, en kebel pšenice ali en forint ali leto staro svinjo; od tega pripada
učitelju 20 denarjev."5

Nedelski breg je bil v srednjem veku edino naseljeno območje v Gornjih Petrovcih.
Kriţanu so sledili naslednji evangeličanski duhovniki: v letih 1637-1651 Mikloš Halek
(Halec), znova od 1651 do 1671 Jurij Blaţevič (György Blasevics-Emri) in od 1671 do 1672
Mikloš Ţutak, ki ga je Sara Draškovič (mati velikega fevdalca Györgyja Szesyja, ki je 1647
prestopil v katoliško vero in je na Goričkem prvi začel protireformacijo) zatoţila
protestantskemu škofu, 2. maja 1672 pa ukazala evangeličanom odvzeti cerkev pri Nedeli.
Njenega ukaza verniki in duhovniki niso hoteli izvrševati in kljub nevarnostim se je
evangeličansko bogosluţje in šolstvo skrivoma nadaljevalo. Ostali so t.i. artikulirani
(evangeličanski in kalvinski) kraji Celdömölk, Nemesczo in Surd (Šurd). Znana sta še
duhovnik Tomaţ Lendvai, doma iz Gornje Lendave ali Grada, sicer "nemeščak" ali zemljiški
5

Miroslav Kokolj-Bela Horvat: Prekmursko šolstvo, str. 29.
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posestnik, in kantor Ivan Moraci (Moravski), od 1725 do 1732 pa je bil pri Nedeli kot zadnji
evangeličanski duhovnik Mihael Kočmar (Vili Kerčmar navaja še Kerčmar, Kortsmajer,
Korčmar, Krtsmar). Ta se je upiral kraljevi odredbi o izročitvi cerkve katoličanom, zato ga je
novembra 1732 četa nemških vojakov odpeljala v zapor v Bratislavo (Vili Kerčmar navaja, da
so ga odpeljali v zapor v Güssing (Avstrija) in nato v Bratislavo), od koder je bil po treh letih
izpuščen, vendar se več ni smel vrniti v Ţelezno ţupanijo.6
Leta 1698 je vizitator opat Stefan Kazó opravil vizitacijo tudi v Gornjih Petrovcih.
Pod zaprisego mu je nad 30 oseb dalo statistiko, da je v ţupniji 17 katoličanov, vendar je bil
mnenja, da niso govorili resnice. Vizitacija leta 1714 je našla le nekaj katoličanov, vsi drugi
pa so bili luteranski. Še leta 1793 je bilo v ţupniji (brez Otovcev) 1622 luteranov in 189
katoličanov.7
Prvi katoliški duhovnik pri Nedeli (po odvzemu le-te 1732. evangeličanom) ni znan.
Od 1738 do 1781 je bil tam katoliški duhovnik, sicer vnet pridigar in učitelj verouka doma iz
Sv. Sebeščana, Janoš Hül. Ob njegovem nastopu je bila ţupnija skoraj v celoti luteranska, do
leta 1756 pa je kljub velikemu naporu uspel spreobrniti okoli 50 vernikov. Pomagali so mu
licenciati, ki so bili tudi kantorji - učitelji. Eden od njih je bil Mihael Orban, doma iz
Kriţevcev. Za nastanek katoliške šole ni bilo moţnosti, ker je okoliš ostal izrazito
evangeličanski.8
S tolerančnim patentom cesarja Joţefa II. (1780-90) z dne 2. decembra 1781 so se
razmere spremenile. Evangeličanska vera je postala enakovredna katoliški. Ţelja po
ustanovitvi samostojne evangeličanske občine se je začela uresničevati leta 1813, ko so
verniki za gradnjo duhovnikovega in učiteljevega stanovanja odkupili od Terezije Vogrinčič
(vdove po Koltaj Vidoš Janezu) za 310 rajnških "3 plüge" zemljišča. Verniki iz Adrijancev so
hoteli v svoji vasi ustanoviti evangeličansko gmajno (občino) in na kralja naslovili prošnjo za
zidavo duhovnikovega in učiteljevega stanovanja v Adrijancih. Prošnja ni ohranjena,
podpisana pa je bila takole: "Poniţni in pokorni slugi Adrijanc i ţnjimi vküper devet vesnic
vu slovenskom srezi (járási) vu Vasvármegyövi bivajoči evangeličanci." V tej prošnji je bilo
navedenih devet vasi z več kot sto štirideset gospodinjstvi, ki so štela nad 1000
evangeličanov. Navedena je bila tudi plača duhovniku in učitelju. Proti koncu leta 1815 je
gmajna od premoţenja ţe pokojnega Štefana Koltaja kupila za 1900 rajnških okrog 8 hektarov
zemlje. Kmalu potem je bila zgrajena tudi cerkev in 19. oktobra 1819 je bila blagoslovljena.
6

Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 259.
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Prav tam, str. 260.
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Prav tam, str. 259.
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Cerkev je bila lesena in je kmalu po blagoslovitvi zgorela. Verjetno je stala na Kardošinem
bregu (nad današnjo šolo).9
17. oktobra 1819 je bila ustanovljena evangeličanska verska občina. 1821. je začel učiti
kantor - učitelj Ferenc Lücüj iz Gornjih Petrovcev. Poučeval je do leta 1832.10
Temeljni kamen za novo cerkev je bil poloţen 31. maja 1924, blagoslovljena pa je bila
istega leta, 22. novembra. Prvi duhovnik je bil Matija Godina, prej učitelj v Bodoncih, ki je
prišel v Petrovce junija 1821 in je tukaj sluţboval vse do svoje smrti 1. januarja 1835.11

Evangeličanska cerkev v Gornjih Petrovcih.
Leta 1834 so zgradili šolo. 24. julija 1834 je senior Franc Berke za učitelja namestil
Franca Čaploviča, ki je tukaj sluţboval do leta 1858.12
9

Vili Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem, str. 223 in 224.
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Miroslav Kokolj- Bela Horvat, Prekmursko šolstvo, str. 448.
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Prav tam, str. 224.
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Prav tam.
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Kokolj pravi, da je tukaj opravljal učiteljsko in kantorsko sluţbo od leta 1832 do 1847
Janoš Čaplovič, sicer samouk. Poučeval je v domačem narečju in v madţarščini. Otroci so se
učili v leseni učilnici velikosti 8 krat 6 metrov. Tabla in klopi so bile edina oprema. Ko je
odšel v Puconce, je leta 1847 izpraznjeno mesto dobil Adam Zakócs. Ker je bil iz premoţne
hiše, je dal denar za gradnjo nove šole, kar mu je verska občina pozneje vrnila. Tudi on je
poučeval v materinščini. Šole niso obiskovali vsi učenci. Mnogi starši niso zmogli plačati en
forint vpisnine, vendar je kljub temu število učencev naraslo na 200. Siromaštvo je bilo
veliko. Le redke hiše so premogle kruh. Leta 1868 je šola postala obvezna in število učencev
je naraslo na 300, vendar se je v učilnico lahko strpalo le do 100 učencev. Zakócs je umrl leta
1869. Leta 1870 je začasno poučeval Janoš Šlankovič.13
Ker je šola za vse šoloobvezne otroke postala pretesna, so leta 1869 (ali leta 1864) zgradili
novo šolo, zraven pa še kantorjevo stanovanje s pritiklinami. Zgradbe so stale ob cerkvi, o
njih pa priča le lepo obnovljen vodnjak. Šola je stala zahodno od cerkve. Šolski okoliš je
obsegal vasi Gornji Petrovci, Adrijanci, Šulinci, Lucova, Neradnovci, Ţenavlje, Boreča in
Stanjevci. Leta 1883 so v Ţenavljah dobili drţavno šolo, kamor so potem spadale vasi Boreča,
Neradnovci in Ţenavlje, tako da se je šolski okoliš zmanjšal na preostalih pet vasi. Takrat je
bilo okoli 200 šoloobveznih otrok. Od 1871 je bil na šoli učitelj Endre Varga. Tukaj je
sluţboval 53 let. Upokojil se je leta 1924, umrl pa je 3. februarja 1931.14
Endre Varga je bil prvi usposobljeni učitelj. Rodil se je leta 1850 v ţupniji Györ. Po
končanem učiteljišču v Šopronu je bil dve leti pomoţni učitelj v Nemescsóu, eno leto pa v
kraju Tét. Jezika se je kmalu navadil, vendar je otroke zelo pogosto kaznoval tudi fizično,
zato starši otrok niso radi pošiljali v šolo. Sčasoma se je unesel. Leta 1881 je bil zaradi
vnetega poučevanja madţarščine nagrajen. V letih 1912 in 1913 so zgradili šole v Adrijancih,
Stanjevcih in Šulincih, zato je število učencev padlo na 60 do 70.15
Med prvo svetovno vojno in takoj po njej je bil pouk zelo okrnjen. Od 1. januarja 1913
do leta 1919 je bil učitelj Aleksander Kurz. Od avgusta 1919 do aprila 1920 pouka sploh ni
bilo, ker so v šoli bivali »graničarji«.16
Duhovnika Franca Godino je nasledil Evgen Terplan, sin puconskega duhovnika
Aleksandra, ki je tukaj sluţboval od 25. maja 1869 do 25. maja 1919, ko se je upokojil. Umrl
13

Miroslav Kokolj-Bela Horvat, Prekmursko šolstvo, str. 449.
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Vili Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem, str. 224.
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Miroslav Kokolj-Bela Horvat, Prekmursko šolstvo, str. 449.
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Šolska kronika. V njo je vloţen nepodpisan list s seznamom učiteljstva.
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je v Köszegu leta 1923. Ostarelemu Godini so dodelili pomoţnega duhovnika Ludvika
Jonaša, toda gmajna si je za svojega rednega duhovnika izbrala Štefana Godino, ki je
duhovniško sluţbo opravljal od 10. avgusta 1919 do leta 1949.

Stran iz učiteljevega priročnika za matematiko; didaktični priročnik je bil
natisnjen leta 1909 v Ljubljani, v slovenskem jeziku in je delo prof. Luke Lavtarja.

11

Prostor pred evangeličansko cerkvijo v Gornjih Petrovcih, kjer je stala stara šola.
Leta 1897 so zgradili cerkveno - občinsko gostilno in mesnico. Stala je nasproti
Singerjeve zgradbe, ţe prek stare cesarske ceste. Podrli so jo leta 2000, ko je zemljišča
odkupila Občina Gornji Petrovci in na njem zgradila stanovanjski blok. Ta gostilna je bila
najbrţ ţe druga, saj so opeko za gradnjo cerkve in gostilne imeli pripravljeno ţe leta 1822.17
14. decembra 1924 je iz Moravcev prišel učitelj Ivan (Janoš) Paulik. Bil je Slovak,
doma iz takrat še madţarskega Trenčina. Našel je zapuščeno šolo. S poukom ni bilo mogoče
začeti takoj, saj bilo potrebnih veliko popravil in čiščenja tako šolske sobe kot učiteljevega
stanovanja. Pouk se je začel šele 7. januarja 1925. Vpisanih je bilo 57 otrok in sicer 30 fantov
in 27 deklet. 1. aprila je predčasno končalo šolo, verjetno zaradi dela doma, 19 učencev, tako
da je šolo 28. junija 1925, na Vidov dan, zaključilo 20 učencev in 18 učenk. Ljudje pravijo, da
je bil Paulik zelo strogi učitelj, a je otroke mnogo naučil. Otroci, ki so jih starši hoteli dati v
uk, so bili pri njem na inštrukcijah, saj so bile druge okoliške šole slabše. Paulik je v kroniki
še zapisal, da so šolo obiskovali vsi šoloobvezni otroci.18
Novo šolsko leto se je začelo redno, 1. septembra 1925. Vpisanih je bilo 19 dečkov in
23 deklic, šolo pa je končalo 17 dečkov in 20 deklic. Pouk se je zaradi škrlatinke v sosednjih
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Vili Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem, str. 226.
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Šolska kronika. Napisal jo je Ivan Paulik. O njem Kokolj piše, da je sicer ustanovil sokolsko četo, da pa ob

prihodu Madţarov leta 1941 med ljudi ni razdelil slovenskih knjig, da bi jih tako obvaroval pred okupatorjem.
Nadalje pravi, da je "vdano sluţil okupatorju in postal šolski preglednik" in da se je "ţe pred koncem vojne
umaknil na Madţarsko."
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vaseh končal ţe 18. junija. Potekal je dopoldne (od 8. do 12. ure) in popoldne (od 13. do 15.
ure). Paulik piše, da šola še zmeraj ni imela urejenega vrta, šolska knjiţnica pa je premogla 21
knjig. V šolskem letu 1926/27 je šola dobila nova okna, drugih sprememb pa ni bilo. Paulik je
za vsa leta dosledno naštel tudi vse šolske proslave, večinoma namenjene članom kraljeve
druţine, poleg cerkvenih in drţavnih praznikov pa so proslavljali tudi na primer obletnice
Otona Ţupančiča, Janeza Kreka in sv. Cirila. Pouk je redno spremljalo bogosluţje in verouk.
Na proslavah je sodelovalo domače pevsko društvo. Posebej veličastna je bila proslava ob
deseti obletnici nastanka kraljevine. 1.decembra 1928 se je poleg domačih učencev,
domačinov, uradništva in uprave finančnega oddelka zbrala vsa okoliška mladina pod
vodstvom svojih učiteljev. Sodelovala je "poţarna bramba" in ob zvokih godbe je "dolga
povorka korakala najprej v evangeljsko, potem pa v r.k. cerkev".

Stran iz izkaza v šolskem letu 1935/36.
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Ivan Paulik, učitelj na osnovni šoli Gornji Petrovci od 1924 do 1945
(fotografija iz knjige Vilija Kerčmarja Evangeličanska cerkev na Slovenskem).
1. februarja 1930 so vse šole postale drţavne. Paulik piše, da za prenovo šole še zmeraj
ni bilo denarja, šola pa še ni imela ne šolskega vrta in ne drvarnice. V tem šolskem letu je šolo
obiskovalo 54 učencev. 18. januarja 1931 je skupaj z okoliškimi šolami ustanovil sokolsko
četo. V poletnem času so potekale vaje trikrat tedensko. Po posredovanju cerkvenega šolskega
odbora so drţavne oblasti dale denar za zunanje in notranje popravilo šolske zgradbe, ki je
bilo izvršeno leta 1933. Kljub vsakoletnim prošnjam k šoli še niso dogradili drugega učnega
prostora, čeprav je število učencev v letu 1933 naraslo na 69 učencev, naslednje leto pa ţe na
74. Tega leta šola še zmeraj ni imela šolskega vrta, zato je kmetijski pouk potekal ves čas
"bolj teoretično". Otroci so se učili le na učiteljevem vrtu in v sadovnjaku, ki je bil na šolskem
dvorišču. 1933 je bil imenovan novi šolski odbor, ki ga je vodil občinski predsednik Adam
Bohar. Blagajnik je bil Franc Mikola, člani pa so bili Evgen Kerčmar, Aleksander Kerčmar,
Franc Smodiš in Koloman Luthar.
1. decembra, dneva "ujedinjenja troedinega naroda", leta 1934 niso praznovali, ker so
9. oktobra v atentatu ubili kralja Aleksandra. Paulik je to v Petrovcih menda še isti večer prvi
zvedel. Poslušal je radijsko oddajo iz Prage. O tem se je hotel prepričati na oroţniški postaji
(deţurni je bil Obilčnik), medtem pa je po telefonu klicala ţe tudi poštarica Bagarjeva. 18
Ţalovanje za ubitim kraljem so obeleţili tudi z zasaditvijo spominske lipe dne 22. decembra
1934 "na travniku ob ban. cesti". Tega leta je šolski odbor kupil zemljišče za šolski vrt.
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Društvo kmečkih fantov in deklet iz Gornjih Petrovcev. Društvena zastava je bila
zelena, v belem krogu v sredini pa je imela prav tako zeleno štiriperesno deteljico.
Na fotografiji, ki je bila posneta okrog leta 1938, je tudi Mirko Bagar-Jan,
(sedi četrti z leve),sin poštariceHelene (Ilonke) Bagar, predvojni aktivist SKOJ
in sodelavec narodnega heroja Štefana Kovača.

Razglednica Gornjih Petrovcev iz leta 1942: Rimokatoliška cerkev,
Evangeličanska cerkev, pošta, kjer se je rodil Mirko Bagar-Jan, Singerjeva
in Ţlebičeva trgovina (stala je zahodno od današnje gostilne Horvat).
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V šolskem letu 1935/36 je bilo vpisanih 69 učencev. 58 otrok je bilo evangeličanskih,
11 katoliških, ena deklica pa je bila Ţidinja. V tem šolskem letu je umrla učenka Irma Lucu.
Kot več let nazaj, je tudi v tem šolskem letu zdravniški pregled opravil banovinski zdravnik
Rituper iz Kriţevcev in našel zelo dobro zdravstveno stanje otrok. Več zim je bilo veliko
snega. To zimo, 21. decembra, ga je zapadlo še posebej veliko, tako da pouka sploh ni bilo.
Šola je postala dvorazrednica ţe prejšnje leto, vendar je dobila drugo učno moč šele 15.
oktobra 1936. Prvi razred je sedaj poučeval novi učitelj Avgust Cajnko, drugi razred pa
Paulik. Cajnko je bil premeščen sem v Petrovce na lastno prošnjo, vendar je imel ţe takrat 38
let delovne dobe in je bil precej bolan. Upokojil se je 5. decembra 1937 in šola je postala
ponovno enorazrednica. Šolski vrt so obdelali in ga obdali z ţično ograjo. Zasadili so
zelenjavo, cvetje in poskusna "travišča ".

Razglednica Gornjih Petrovcev iz leta 1941. Na mestu, kjer stoji danes šola,
je bila njiva. Na fotografiji se vidijo zloţeni snopi v "kriţe". Za pošto je
evangeličanska cerkev, desno od cerkve pa stara šola. Desno v ozadju je zgradba
trgovine Singer, levo od nje pa vaška gostilna (pozneje Horvatova).
Na vidovdanski proslavi dne 28. junija 1938, ko se je končalo šolsko leto, je igral tudi
sedemčlanski šolski orkester, ki je spremljal nastop "sokolov". Vse prireditve je organiziral
Paulik. V naslednjem šolskem letu je prišla učiteljica Tatjana Novak, ki je poučevala prvi
razred. Zaradi ene šolske sobe je pouk potekal dopoldne in popoldne, sicer brez posebnosti.
Delo na šolskem vrtu je bilo vsako leto bolj uspešno, učenci pa so se učili tudi čebelariti. 2.
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julija 1940 je Paulik šolsko kroniko napisal zadnjič v slovenskem jeziku. Naslednje leto je
dopisal v madţarščini: "Ob spremembi drţavne oblasti zaprto. Petrovci, 16. aprila 1941."19
Tako sta do prvih dni aprila 1941 učila na šoli Paulik in Novakova, omoţena Banat, po
ustaljenem programu. Potem so kraj brez vsakega odpora zasedli Nemci. Straţnike so
polovili. 16. aprila so upravo prevzeli Madţari. Kronika navaja, da je Paulik slovenske knjige
razdelil med ljudi, tako da jih okupator ni mogel uničiti, Kokolj pa o tem piše povsem
drugače: Paulik po njegovo slovenskih knjig ni razdelil po hišah in so jih zato Madţari zlahka
uničili. Uradni jezik kakor tudi pouk je bil strogo madţarski, le v prvem razredu so uporabljali
Antauerjevo knjigo z madţarsko-prekmurskim slovarjem. Arhiv je bil večinoma uničen.
Jeseni je namesto Banatove, ki ni znala madţarsko, prišla madţarska učiteljica Eleonora
Baros. Paulik je ostal, saj je končal učiteljišče na Madţarskem, zato je jezik dobro obvladal.
Madţari s prebivalstvom niso grobo ravnali, saj so Prekmurje smatrali kot del Madţarske, ki
govori "vendski" jezik. Internirali so nekaj ljudi, med drugimi tudi ţidovsko trgovsko druţino
Singer. Mnogo moţ in fantov je moralo na fronto. Reţim se je poostril 1944, ko so oblast
prevzeli njilaši (madţarski fašisti). Takrat so veliko ljudi odvedli na prisilno delo. 25. januarja
1945 so na domu ustrelili dezerterja iz madţarske vojske Vilija Kerčmarja iz Gornjih
Petrovcev, 15. februarja pa prav tako Emerika Gašparja iz Lucove. Dne 29. marca 1945 so
Gornje Petrovce zapustile zadnje nemške patrulje, na motociklih pa so takoj za njimi prišle
predhodnice Rdeče armade. Bojev ni bilo. Njihova številna vojska se je pomikala po cesti
proti Kriţarki in po ţeleznici proti stanjevskemu predoru. Madţari so Gornje Petrovce
zapustili, različne kolone pa so se skozi vas pomikale tri dni.
Paulik in Baroseva sta odšla na Madţarsko. Rusi so v Petrovcih ţe 1. aprila namestili v
takratno zadrugo štab, policijsko upravo in ambulanto, veterinarski oddelek in mehanično
delavnico pri gasilskem domu, telefoniste v ţupnišču, v gostilni Perš pa je bila menza. V
dolini ob Peskovskem potoku so uredili letališče, piloti so pa bili nastanjeni po okoliških
hišah v Petrovcih in Peskovcih. V šolo je bila maja 1945 nameščena učiteljica tečajnica
Emilija Slavič.20
Paulik in Baroseva sta odšla na Madţarsko. Rusi so v Petrovcih ţe 1. aprila namestili v
takratno zadrugo štab, policijsko upravo in ambulanto, veterinarski oddelek in mehanično
delavnico pri gasilskem domu, telefoniste v ţupnišču, v gostilni Perš pa je bila menza. V
19

Pošta je bila v Gornjih Petrovcih št 1, čez cesto od današnje šole. Ga. Bagar je mati Mirka Bagarja-Jana, ki je

bil sodelavec Štefana Kovača, narodnega heroja. Na petrovski osnovni šoli je Bagarjevo ime vklesano v
spominsko ploščo na prvem mestu.
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dolini ob Peskovskem potoku so uredili letališče, piloti so pa bili nastanjeni po okoliških
hišah v Petrovcih in Peskovcih. V šolo je bila maja 1945 nameščena učiteljica tečajnica
Emilija Slavič.21

Stari stanjevski predor. Prva ţeleznica med Mursko Soboto in Körmendom
je bila zgrajena leta 1907, ukinili pa so jo 1. januarja 1969.
Šolsko leto 1946/47 je prineslo upravno zdruţitev šol Gornji Petrovci, Adrijanci in
Stanjevci. Od 1. oktobra 1946 naprej jih je upravljal upravitelj s sedeţem v Gornjih Petrovcih.
Šola je postala obvezna sedemrazrednica. V začetku šolskega leta sta poučevali Dora Polegeg
in nato Vilma Kos, od novembra do konca šolskega leta pa je učil učitelj pripravnik Milan
Kemperle. Dne 17. februarja 1947 je postal upravitelj Miroslav Viher, rojak s Primorskega,
pred vojno učitelj na Benici, sedaj pa učitelj v Stanjevcih, kamor je bil premeščen s šole v
Bakovcih. Ţivljenje na šoli se je povsem spremenilo. Učni jezik je postal v celoti slovenski.
Pouk je potekal po novih učnih načrtih in po novih učbenikih, ki jih je izdelala nova oblast.
Proslavljali so nove praznike, ki jih do tedaj ni bilo. Vsak četrtek je bil za učitelje organiziran
strokovni in politični tečaj. Vsi učenci so bili vključeni v pionirsko organizacijo in
organizacijo Rdečega kriţa. Učiteljstvo je sodelovalo pri AFŢ in OF, Kemperle pa je hodil
predavat po vaseh. V letu 1946 je bila končana agrarna reforma. Posestvo katoliške ţupnije je
bilo "razlaščeno in razdeljeno med upravičence", šolsko poslopje so pa odvzeli evangeličanski
cerkveni občini, ki je s tem postalo last Ministrstva za prosveto in ga zamenjali "za njivo, ki
leţi na kriţišču cest pri pošti in meri nekaj nad 1300 četvornih seţnjev." Na tem mestu so
predvideli gradnjo nove šole.
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Na tem mestu stoji današnja Osnovna šola Gornji Petrovci.
Na levi je zgradba stare pošte (razglednica iz leta 1934).
V juniju in juliju so popisovali vsa zemljišča, pri čemer so sodelovali tudi učitelji. Šolo
v Gornjih Petrovcih je obiskovalo 26 učencev, v Adrijancih 24 in v Stanjevcih 60. Viher se
pritoţuje, da mnogi starši nočejo dajati otrok v šolo, posebej iz vasi Otovci in da je obisk
dokaj slab. Tudi o vremenu piše, da je bilo slabo: poletje zelo sušno, zima pa z veliko snega in
s hudim mrazom, medtem ko je bilo naslednje poletje zelo deţevno. Tako je vsepovsod
"vladalo veliko siromaštvo".22
V šolskem letu 1947/48 se je izmenjalo več učiteljev: iz trdkovske šole sta bila v
Gornje Petrovce poslana Emilija Slokar in nato še Franjo Sedmak, potem pa je do prihoda
Alojzija Šadla učil Janez Kočar iz Adrijancev. Poučevali so različne predmete. Nabavili so
učila za zemljepis in začeli so poučevati ruski jezik. Kupili so pa 35 številk Pionirja in
Cicibana, ki so sluţili deloma kot učbeniki. Zdravniški pregled je opravil krajevni zdravnik
Rituper, ki je ugotovil zadovoljivo zdravstveno stanje učencev.
V naslednjem šolskem letu so novi učni načrti zahtevali od učiteljev "pravilno idejno
politično vzgojo šolske mladine" in "izgradnjo socializma, bratstvo med jugoslovanskimi
22

Podatki o dogodkih na šoli za časa domovinske vojne l. 1941-45, ki jih napisal povojni učitelj Miroslav Viher

5. julija 1948. Na koncu je zapisal, da je podatke zbral učitelj Alojzij Sadl (tudi Šadl) iz madţarskega arhiva šole
Gornji Petrovci in iz "pripovedovanja verodostojnih oseb", Viher pa jih deloma dopolnil po navodilih
Ministrstva za prosveto z dne 18.2 1946.
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narodi in pridobitve narodnoosvobodilne borbe". Pouk je moral temeljiti na "znanstvenih
osnovah marksizma - leninizma, učitelji pa morajo biti najaktivnejši borci" proti drugačnim
idejam. Tudi v tem šolskem letu je učil Alojzij Šadl. Ob večerih je bilo veliko političnih
sestankov, ki so trajali pozno v noč, tako da so učitelji prihajali v šolo nenaspani. Spomladi
1949 je odšlo 30 ljudi iz vasi sekat gozdove na Pohorje, v zimskem času pa je ţe delovalo
kulturno - umetniško društvo. Ljudi je tudi v tem letu pestila obvezna oddaja pridelkov in
ţivil, kar je ob slabih letinah izzvalo velika nasprotovanja, ki pa so jih na sestankih in drugje
uspešno dušili. Veliko razburjenja je povzročala izterjava zaostalih plačil. Ljudje so morali
prisilno prodajati ţivino. Pestila jih je huda zima z veliko snega. Zaradi naglega taljenja so v
dolini nastale poplave. Na šoli je bila ustanovljena Ljudska knjiţnica. Nekaj časa je deloval
tudi otroški vrtec, "zavetišče" za otroke zadruţnikov, vendar je kmalu razpadel, ker za delo ni
bilo pogojev.23

Tekmovanje koscev leta 1938. Organiziralo ga je Društvo kmečkih fantov
in deklet (DKFiD) pod okriljem sokolov.
Z začetkom šolskega leta 1950/51 so Alojzija Šadla premestili v Rogašovce in učiti je
začela domačinka Helena Bagar. Upravitelj je postal adrijanski učitelj Kočar. Učitelji so bili
obvezni člani edinega sindikata, katerega sedeţ je bil za to področje v Šalovcih. 19. marca
1951 so bile volitve v republiško skupščino. Ob "stoprocentni udeleţbi", z zaključenimi
volitvami ob 8. uri zjutraj, je bil izvoljen edini kandidat Majnik Franc, major JA, za njegovega
23
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namestnika pa Karel Korpič, predsednik KLO v Čepincih. Šola je bila v ţe zelo slabem
stanju. V zimskih počitnicah leta 1952 je Helena Bagar bila premeščena na Hodoš, za
učiteljico pa je prišla Minka Podobnik. Četrtki so bili še zmeraj pouka prosti, je pa pouk
potekal v soboto. V tem letu je postal predsednik KLO Franc Belec iz Lucove.. Obvezna
oddaja ţivil je prenehala. V tem šolskem letu je šolo obiskovalo 39 učencev.24

Tekmovanje ţanjic dne 9. julija 1939. Na sliki sta tudi narodni heroj Štefan Kovač
in Sida Perš. DKFiD sta organizirala adrijanski učitelj Zmago Krašna,
Mirko Bagar-Jan in Aleksander Perš. Krašna in Bagar sta ilegalno delovala
v SKOJ in bila povezana s Tonetom Tomšičem in Francem Leskovškom-Luko.
2. septembra 1952 je prišlo do šolske reorganizacije. Šola je postala osemletna, višji
razredi iz Adrijancev, Stanjevcev in Šulincev pa so bili prešolani v Petrovce. Nastali so trije
oddelki. Pouk je bil organiziran tudi v gasilskem domu. Učit sta prišla Bernarda Zalezina iz
Št. Jurja pri Celju in Marija Horvat iz Odrancev, upraviteljica pa je bila Monika Sladić.
Spomladi 1953 so se začele priprave za gradnjo nove šole. Ljudje so izdelali 140.000 kosov
zidne opeke. Toda zaradi pomanjkanja denarja (okraj je zniţal participacijo s 24 na 17 %) je
stvar zastala. Septembra 1953 je odšla Sladićeva, prišel pa je učitelj Konrad Vučak, doma iz
Beznovcev. Upravitelj je ponovno postal Miroslav Viher.
Nadaljevale so se priprave za gradnjo nove šole. Sestavljen je bil odbor za gradnjo
niţje gimnazije. Določili so zemljišče na kriţišču republiških cest (sedanja lokacija šole).
24
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Načrte je izdelal Franc Novak Iz Murske Sobote. Del zemljišča za potrebe šole so zamenjali z
zemljišči, katerih lastniki so bili člani druţine Šarkanj. Organiziran je bil tečaj za
"izvenarmadno" vzgojo, vendar je poročenim ţenskam moţje niso radi dovoljevali obiskovati
in kot je zapisal kronist "tak odnos srečujemo tu na vsakem koraku." Marca 1954 je bil
organiziran kuharski tečaj, ki ga je vodila Marija Horvat.25

Marija Horvat, poročena Kerčmar, s svojimi učenci prvo leto sluţbovanja leta 1953.
V ozadju sadno drevje, ki ga je z učenci zasadil še Ivan Paulik pred vojno.

Učenci petrovske šole s svojo učiteljico Marijo Kerčmar okoli leta 1955.
V ozadju sta vidni obe šolski zgradbi.
25

Šolska kronika. Kroniko je napisala Minka Sladić (najbrţ Podobnik, poročena Sladić).
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Tečajnice za "izvenarmadno vzgojo" s predavatelji. Fotografija je bila
posneta pred petrovsko šolsko zgradbo okoli leta 1955.
S 1. septembrom 1954 je na šolo prišla učit Vanda Rovšnik in šola je postala
štirioddelčna. Prvič se je začel predmetni pouk, in sicer v 3. in 4. oddelku. Načrte za gradnjo
nove šole so sedaj predali v izdelavo Projektnemu biroju v Murski Soboti. Temeljni kamen je
poloţil 29. novembra 1954 Franc Rogl, predsednik okraja Murska Sobota, gradnjo pa je
prevzelo podjetje Sograd iz Murske Sobote. V temelj je zazidana steklenica z listino, ki jo je
izdelala učiteljica Zalazina. Dogodek so proslavili v gostilni Horvat. Delo je napredovalo
počasi, ker je nenehno primanjkovalo denarja. Veliko dela in materiala so prispevali
domačini. 26. avgusta 1955 je bila ustanovljena občina Petrovci-Šalovci. Dokler se ni zgradila
ustrezna stavba, je bil njen sedeţ v Šalovcih. Prvi predsednik je postal Ludvik Kerčmar, tajnik
pa Štefan Jambor iz Petrovcev. Občina je dobila velike pristojnosti. Pod njo je v celoti prešlo
tudi šolstvo. Zdravniški pregled je tega leta opravil dr. Milič, zdravnik v Kriţevcih. Število
učencev se je povečalo na 99. Gradnja nove šole je zastala. Šolska zgradba in telovadnica sta
sicer streho dobili ţe leta 1955, vendar je sedaj nastalo vprašanje, kdo bo gradnjo nadaljeval:
Okrajni odbor ni imel za to denarja, celotni proračun nove občine pa je bil premajhen za
dograditev. Leta 1957 je začela z delom "mlečna kuhinja."
S šolskim letom 1957/58 je bila ukinjena šola v Adrijancih in otroci so bili v celoti
prešolani v Petrovce. V tem šolskem letu so na šoli poučevale: Marija Kerčmar (Horvat),
Vlada Kolarič, Joţica Lazar in Marija Kraner. Gradnja šole je zaradi pomanjkanja denarja
povsem zastala. Na občini so bila v proračunu sicer vsako leto zapisana sredstva, vendar do
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realizacije ni prišlo. Novi ljudje na občini so hoteli zgradbo celo prodati kaki tovarni in
zgraditi manjšo, vendar tudi do tega ni prišlo. Z novim šolskim letom je učiteljico Marijo
Kraner zamenjal Zdravko Horvat. Pozimi so vpisali oddelek za odrasle, kjer je po
trimesečnem tečaju, ki so ga vodili tukajšnji učitelji, opravilo izpite za osmi razred 29
slušatelje. Posebna komisija je opravila ocenjevanje učiteljev, od ocene pa je bil odvisen
gibljivi del plače.

Titova štafeta pri občini v Gornjih Petrovcih (Singerjeva zgradba) leta 1954.

Godba na pihala ob otvoritvi nove šole dne 5. novembra 1961.
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Januarja 1961 so sklenili, da se mora gradnja šole takoj nadaljevati. Sprememba načrta
je bila le v tem, da se spodnji prostori zgradbe uredijo za potrebe zdravstva. S tem je
zdravstveni dom postal solastnik šolske zgradbe in je kril tudi tretjino stroškov. Gradbena dela
je izvajalo domače podjetje Remont, mizarska dela je prevzel obrtnik Durič iz Murske Sobote,
električno instalacijo podjetje iz Ljutomera, parkete pa podjetje iz Maribora. V razrede so
namestili lončene peči, ker za centralno gretje ni bilo denarja. Problem je predstavljalo tudi
veliko pomanjkanje raznovrstnega gradbenega materiala, kar je povzročalo nenehne zastoje
gradnje. Decembra je umrl projektant zgradbe inţenir Franc Novak. V prometni nesreči nekje
pri Varaţdinu sta umrla skupaj z ţeno, sicer zdravnico Milevo Sedlaček-Novak, kar je
pomenilo, da bi bila sicer "marsikatera stvar drugače in bolj solidno izdelana."
Meseca junija 1961 so na Mikolovem bregu začeli graditi "prvo turistično postojanko v
Prekmurju." Zemljišče je dala na razpolago KZ Petrovci, ki je zgradila kletne prostore. Z
udarniškim delom okoliškega prebivalstva in vojske iz petrovske garnizije (bila je v
Singerjevi hiši) ter denarnimi prispevki zaposlenih so dela zelo hitro napredovala.

Učenec osnovne šole deklamira pred novo šolo.
V šolskem letu 1960/61 je bilo vpisanih ţe 169 učencev. Poleg centralne šole sta bili
njeni podruţnici šoli Šulinci in Stanjevci. Šolski okoliš je obsegal vasi Gornji Petrovci,
Stanjevci, Otovci, Šulinci, Lucova, Adrijanci in delno Peskovci. Stara šolska zgradba je bila
nevarna za bivanje. Strop so podprli z oporniki.
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Govor direktorja Kmetijske zadruge Gornji Petrovci Štefana Karbe.
Otvoritev nove šole je bila 5. novembra 1961, čeprav še ni bila povsem dograjena. Na
proslavi, ki je potekala v duhu izgradnje socializma in delovnih zmag, so govorili Vladko
Majhen, takratni predsednik sveta za šolstvo, Koloman Korpič, predsednik ObLO Petrovci Šalovci, predsednik šolskega odbora Zoltan Pondelek, patronat nad šolo pa je prevzela KZ
Gornji Petrovci oziroma njen predsednik Karel Karba.

Govor tajnika ObLO Štefana Jambora, petrovskega rojaka.
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Predsednik ObLO Koloman Korpič predaja novo šolsko zgradbo
predsedniku šolskega odbora Pondelek Zoltanu.
Po končani slovesnosti je slavnostna povorka odkorakala na Mikolov breg, kjer se je
začela otvoritev "Sindikalnega doma", danes bolj znan pod imenom Pindţa, ki so jo pozneje
preuredili v gostišče, a je ţe nekaj let zaprta. Glavni govornik na otvoritvi je bil Joţe Kolarič,
sekretar OK ZKS, pozneje predsednik Občine Petrovci – Šalovci, nato pa direktor turniške
Planike, sicer doma iz Dolnje Bistrice. Ob tej priliki so odkrili tudi pri vhodu pritrjeno
spominsko ploščo.

Turistični dom Goričko ali Pindţa (posneto v času otvoritve).
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Govor Joţeta Kolariča in spominska plošča na Pindţi ob otvoritvi.
Dne 31.12.1961 je ObLO sprejel sklep, da na območju občine Petrovci - Šalovci
ostanejo le naslednje samostojne šole: Gornji Petrovci, Kriţevci, Šalovci in Markovci. S tem
sta bili kot samostojni šoli ukinjeni Martinje in Ţenavlje. Nov šolski okoliš je sedaj obsegal
11 vasi: poleg prejšnjih še vasi Ţenavlje, Neradnovci, Boreča, Martinje in Trdkova, medtem
ko so odpadli Otovci. Pouk v novi šoli se je začel 7. februarja 1962. Ravnatelj je bil Miroslav
Viher, učilo pa je še pet učiteljic in en učitelj. Na podruţnični šoli v Martinju so poučevali
štirje učitelji oziroma učiteljice, v Ţenavljah Ivan Zajc, v Stanjevcih pa so šolo z drugim
polletjem zaprli. V začetku je zelo primanjkovalo opreme. V zelo slabem stanju je bila šola v
Martinju, saj je bila oprema stara od 60 do 70 let. Tudi obe ţenaveljski zgradbi sta bili v
slabem stanju.
Z novimi zakoni se je začelo druţbeno samoupravljanje in šole so postale deloma
samostojne. Ob koncu šolskega leta 1961/62 je bilo število učencev po šolah naslednje:
Ţenavlje - 54 (do preselitve v novo petrovsko šolo 102 učenca), Stanjevci (prvo polletje) - 35,
Šulinci (z začetkom drugega polletja je bila šola ukinjena) - 31, Martinje - 185, centralna šola
- 287, skupaj vse upraviteljstvo – 526.26 Zaradi velikega števila učencev se je sčasoma
26

Šolska kronika. Vse do zaključka šolskega leta 1962/63 je šolsko kroniko vzorno in obširno pisal Miroslav

Viher.
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povečevalo tudi število učiteljev. Pouk je postajal v višjih razredih vse bolj predmetni,
kvaliteta pouka pa se je dvigala.

Učenci 5.a razreda in razredničarka Joţica Lazar leta 1963 pred novo šolo.

Osmi razred leta 1964 in razrednik Matija Škafar
1. marca 1963 je bila z republiškim odlokom ukinjena občina Petrovci-Šalovci. V
svojem osemletnem delovanju so storili marsikaj: elektrificirali so vseh 22 vasi v občini
(Gornji Petrovci so dobili elektriko leta 1958), zgradili so novo šolo v Gornjih Petrovcih in
začeli z gradnjo šole v Šalovcih, skoraj vse vasi so dobile nove gasilske domove, zgradili so
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prvo "tujskoprometno postojanko v Prekmurju Turistični dom Goričko", uredili so
zdravstveno sluţbo, zgradili hleve v Šalovcih in perutninarsko farmo v Gornjih Petrovcih,
uredili trgovine, nastajala so manjša podjetja, "posebnega pomena pa je bila ta občina za
politično in drţavljansko prevzgojo prebivalstva".

Učiteljski kolektiv leta 1964 (od leve proti desni): Alfred Šebajnič, Zdravko Horvat,
Joţica Lazar, MiroslavViher, Avgust Trplan, Marija Trplan,
Marija Horvat, Matija Škafar in Šarika Temlin.
1. marca 1964 je upraviteljske posle prevzel Avgust Trplan. Poleg Viherja je na šoli v
Gornjih Petrovcih učilo še deset učiteljev, v Martinju štirje in v Ţenavljah eden. Število
učencev je bilo naslednje: Gornji Petrovci - 290, Ţenavlje - 45, Martinje - 181, skupaj v
upraviteljstvu 516. S tem letom začne število učencev upadati in ta proces se nepretrgoma
nadaljuje vse do danes. Nastajale so tudi kadrovske teţave. Tako je z odhodom učitelja Zajca
šola v Ţenavlju bila odprta le trikrat tedensko. Izmenjaje so tam učili učitelji iz petrovske šole.
Nereden pouk je bil zaradi pomanjkanja učiteljev tudi v Martinju. Oktobra 1964 se je iz
Singerjeve zgradbe izselila vojska, ki je tam bila nastanjena vse od leta 1945.
Spomladi leta 1965 je bila dokončana gradnja gasilskega doma. V tem letu so začeli na
farmi gojiti piščance, vendar je narasla voda Peskovskega potoka poplavila hleve, zaradi česar
je veliko piščancev poginilo. Farma v Peskovcih je začela z gojenjem fazanov. Turistični dom
Goričko je zadruga dala v najem privatniku, češ da dom "dela izgubo". Krajevni urad so
preselili iz stavbe bivše Občine Petrovci - Šalovci v Singerjevo stavbo. 17. oktobra 1965 so
odkrili spominsko ploščo padlim borcem in udeleţencem NOB. 29. maja 1966 so na šolo
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prvič prišli gostje iz Porabja. Z "bogatim kulturnim nastopom" se je predstavilo kulturno
prosvetno društvo iz Gornjega Senika. V poletnih počitnicah so v šoli uredili centralno
kurjavo, v Martinju pa delno popravili okna.

"Mlečna kuhinja" in čistilke Emilija Kous, Cecilija Vavroš in Etelka Pondelek.

Otvoritev trgovine in pekarne v Gornjih Petrovcih leta 1959. V ozadju v sredini je
zgradba kmetijske zadruge, sedaj sedeţ Občine Gornji Petrovci, na levi pa zgradba
Občine Petrovci-Šalovci.
KZ Gornji Petrovci so pripojili h kombinatu KIK Pomurka, podjetje Remont je šlo v
"likvidacijo", Turistični dom Goričko - Pindţo pa je prevzel "Lovec". 1. januarja 1969 je bil
ukinjen ţelezniški promet na progi Murska Sobota - Hodoš in začeli so graditi cesto do
Hodoša. Občina Murska Sobota je sprejela sklep o gradnji ceste po dolini Peskovskega
potoka, ki je bila najcenejša varianta. Začel se je avtobusni prevoz.
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Šolski kolektiv leta 1965 (od leve proti desni): hišnik Štefan Pondelek,
kuharica Ceclija Vavroš in učitelji Miroslav Viher, Šarika Temlin,
Marija Kerčmar, Alfred Šebjanič, Olga Ţuţa, Avgust Trplan, Marija Trplan,
Matija Škafar, Zdravko Horvat ter čistilka Etelka Bedek.
Maja 1969 sta bila končno dograjena telovadnica in vrtec, prevzem pa je bil avgusta.
Gradbena dela je izvajalo podjetje Temelj iz Cankove, vendar s precejšnjimi
pomanjkljivostmi. Otvoritev telovadnice je bila 19. oktobra 1969, ţe 20. septembra pa je vrtec
sprejel v varstvo prve otroke. Vpisanih je bilo 17 otrok, prva vzgojiteljica pa je bila Anica
Puhan.

Otroci z vzgojiteljico Anico Puhan v vrtcu.
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Tega leta je umrl tudi dolgoletni šolski inšpektor Karel Barbarič. S 1. septembrom
1970 so na šoli prešli na petdnevni delovni teden. 18. oktobra 1970 je bila ob otvoritvi ceste
Mačkovci - Petrovci velika svečanost. Ob novem letu so bili prvič obdarjeni tudi predšolski
otroci. Zaradi zmeraj manjšega števila učencev so bili ţe vsi oddelki kombinirani ali
poldeljeni tako na centralni šoli kot na obeh podruţničnih šolah. 1. marca 1971 je komisija za
reorganizacijo šolske mreţe sklenila višje razrede iz martinjske šole prešolati v Petrovce. Na
roditeljskem sestanku v Martinju so bili starši odločno proti temu. Eden od razlogov za
prešolanje je bila tudi zelo slaba cestna povezava med Martinjem in Gornjimi Petrovci. V
Ţenavljah so popravili učiteljsko stanovanje, pri petrovski šoli pa uredili igrišče, vendar še
zmeraj ni bilo denarja za izgradnjo šolskega vodovoda. To šolsko leto je šolo v Gornjih
Petrovcih obiskovalo 177 učencev, v Ţenavljah 35 in v Martinju 100; skupaj 312.27

Učiteljski kolektiv leta1973
V šolskem letu 1971/72 so ukinili šolo v Ţenavljah in iz martinjske v petrovsko
prešolali učence od 5. do 8. razreda. Ravnateljsko mesto je prevzel Koloman Rituper. Na
centralni šoli je učilo 12 učiteljic in učiteljev, v Martinju pa sta v dveh kombiniranih oddelkih
učili Kristina Grah in Jelena Radisavljević.
S 1. septembrom 1972 so višje razrede kriţevske šole prešolali na centralno šolo. S
tem je kriţevska šola postala podruţnica petrovske, šolski okoliš upraviteljstva pa se je

27

To je bilo največje število učencev v upraviteljstvu. Od tedaj do leta 2001, ko šola šteje na primerljivem

šolskem okolišu okoli 170 učencev, je število učencev v zadnjih štiridesetih letih upadlo za dobrih štirikrat.
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zaokroţil

pribliţno na današnji obseg.28 Tam sta ostala le dva kombinirana oddelka z

učiteljicama Irmo Horvat in Marijo Kerčmar. 1. septembra 1975 so ukinili še podruţnični šoli
v Martinju in Kriţevcih. S šolskim letom 1975/76 so na niţji stopnji uvedli celodnevno
osnovno šolo, naslednje šolsko leto pa se je COŠ začela tudi na predmetni stopnji. Leta 1978
je v Gornjih Petrovcih začela z obratovanjem tekstilna tovarna Mura, v počitnicah pa je začela
bivati na šoli mladinska brigada, ki je tukaj gostovala v poletnih počitnicah nekaj naslednjih
let. Ob tem je na šolski stavbi in opremi nastala precejšnja materialna škoda. S koncem
šolskega leta 1979/80 je odšel ravnatelj Koloman Rituper, njega pa je nasledil Zdravko
Horvat. Leta 1989 so COŠ ukinili. Horvata je jeseni 1990 na ravnateljskem mestu zamenjal
Branko Sapač.

.

28

21.7.1971 je ravnatelj Trplan napisal zadnje leto kronike šole Gornji Petrovci. Oba z ţeno sta se odselila.

Naslednja ravnatelja Koloman Rituper in Zdravko Horvat kronike nista pisala. Po spominih starejših učiteljev jo
je kratko za čas od 1971 do 1996 napisal naslednji ravnatelj Branko Sapač. Dne 20. februarja 1996 je v prometni
nesreči v Martjancih umrl. V njegovem avtomobilu je umrla tudi vzgojiteljica Jana Čep, medtem ko je bila
učiteljica Gabrijela Lačen-Dora hudo poškodovana. Današnji šolski okoliš obsega 14 vasi in ga v celoti pokriva
Občina Gornji Petrovci. Z uveljavitvijo lokalne samouprave leta 1994 je iz petrovskega šolskega okoliša izpadla
vas Trdkova.
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ADRIJANCI
Pred letom 1912 v Adrijancih ni bilo šole. Otroci (40 do 55 otrok) so do tedaj hodili v
evangeličansko šolo v Gornje Petrovce, saj so bili vsi prebivalci vasi Slovenci in skoraj vsi
luteranske veroizpovedi, petrovska šola pa jim je bila najbliţja. Leta 1912 je bilo v vasi 98
naseljenih gospodinjstev.

Gasilski dom z zvonikom.
Leta 1911 je adrijanska občina od nekega veleposestnika kupila zemljiški prostor
današnje šole v Adrijancih v velikosti 13,4 arov in "par sto korakov juţneje" v velikosti 35,5
arov še zemljišče za šolski vrt. Na prvem je ob cesti Gornji Petrovci - Hodoš soboški
industrijalec Geza Hartner dal zgraditi sodobno šolo z veliko učilnico in udobnim učiteljskim
stanovanjem, drţava pa mu je povrnila stroške. Poslopje je imelo eno učilnico v velikosti 10
krat 6,3 m in stanovanje za učitelja. Stranišče in drvarnico so zgradili prek dvorišča, zgradili
pa so tudi vodnjak in klet. Zemljišče za vrt je ostalo ledina.
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Pouk se je začel septembra 1912. Šola je bila drţavna, enoodelčna, pouk pa je potekal
v madţarskem jeziku. Do leta 1919 je poučevalo šest učiteljev. Prvi je bil Deszö Fenyves
(1912-1914), sledili pa so še naslednji madţarski učitelji: Aron Gonda, Julia Kaldos, Aurelue
Acel, Fida Szekeres in Irma Gaal. Število šoloobveznih otrok se je gibalo med 45 in 55
12. avgusta 1919 so v Prekmurje vkorakale jugoslovanske čete in "tujerodni učitelji"
so odšli na Madţarsko. Šola ni mogla takoj dobiti "narodnega učitelja." Pouk se je začel 20.
novembra 1920. Prvi slovenski učitelj je bil Franjo Ausser doma iz Pliberka na Koroškem.
Pouk je bil dopoldne in popoldne, v četrtek je pa bilo prosto. Verouk sta izvajala katoliški in
evegeličanski duhovnik. Zdravnik dr. Deneš je spomladi 1921 zaradi epidemije ošpic dal šolo
zapreti. Šolo je takrat obiskovalo 51 učencev.29

Osnovna šola v Adrijancih, zgrajena leta 1912 ukinjena leta 1958
(posneto okrog leta 1960).
Od 1. avgusta do 15. decembra 1921 na šoli ni bilo učitelja. Janko Droč, ki je prišel iz
Zgornje Ponikve pri Celju (Kokolj navaja, da je bil doma s Primorskega, (kar je zelo verjetno,
saj je imel Droč v januarju 1922 dopust zaradi "potovanja v zasedeno ozemlje") je v kroniki
29

Šolska kronika. Ausser je napisal prvo šolsko kroniko.V začetku se je predstavil takole: "20.11.1920 je tukaj

nastopil sluţbo kot učitelj in šolski vodja Franjo Ausser, ki je moral vsled ponesrečenega plebiscita na Koroškem
zapustiti učiteljsko-voditeljsko mesto v Slovenjem Paljberku na Koroškem". S seboj je prinesel iz te šole tudi
Kroniko, v kateri je vpisal potek šolskega leta 1919/20. Plebiscit je opisal takole: " 10.10. se je vršil plebiscit na
Koroškem. Zmagali so Nemci na goljufiv način: podkupovanje, nekateri so dvakrat volili, neopravičene Nemce
so dvakrat vpisali v imenik, opravičene Slovence pa črtali itd."
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zapisal, da je Ausser "odšel in neznano kam preminil". Pouk se je zaradi popravila šolske
sobe začel šele 4. januarja 1922. Droč je imel vpisanih 56 učencev, šolo pa je končalo le 41
učencev. Eden je med šolskim letom umrl.30 Droč je bil 17. septembra 1922 premeščen v
Lipovce. Pouka ni bilo vse do 15. aprila 1923., ko je prišel učit Franjo Deutsch, ki pa ga je v
septembru in oktobru zaradi vpoklica na oroţne vaje nadomeščal Rudolf Pipa.31
28. marca 1924 je Deutsca zamenjala Judmila Benkovič-Kiferle iz Bogojine32, ki je
bila z novim šolskim letom premeščena v Ţenavlje, v Adrijancih pa je začela učiti Marija
Tauvzes - Ozwaldova (od 1.9.1924 do 15.12.1927).33 Evangeličanski verouk je učil najprej
Štefan Godina, nato Ivan Paulik, oba iz Gornjih Petrovcev. Učenci so veliko manjkali zaradi
dela na kmetijah. Ena učenka je zaradi neopravičenih izostankov bila kaznovana "na denarno
globo 500 Din". Šolska knjiţnica je imela 125 knjig. Z učili je bila šola slabo preskrbljena, saj
"manjkajo slike za nazorni pouk in globus" ter "fizikalni preparati". Tavzesova je bila
"premeščena k Sv. Lenartu". Nadomestila jo je Josipina Vaufnik - Košuta. Pozimi so ponovno
razhajale ošpice. Ena učenka je zaradi bolezni umrla.

Spominska plošča na adrijanski šoli v spomin aktivistom SKOJ.
Vauhnikovo je 2. oktobra 1928 nadomestila Valburga Marušič, ki je na šoli poučevala
do 29 septembra 1937, ko je bila premeščena na šolo "k Sv. Florijanu, srez Šmarje pri
30

Šolska kronika. Za to šolsko leto je kroniko napisal Janko Droč.

31

Prav tam. Do 15. oktobra, ko se je vrnil Deutsch, je kroniko napisal Pipa.

32

Prav tam. Napisala jo je Kiferle.

33

Prav tam. Napisala jo je Oswaldova.
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Jelšah".34 Šola je dobila nekaj fizikalnih aparatov, slike za prirodoslovje, več novih knjig in
globus. Imela je le nekaj vrtnega orodja, vendar vrt še ni bil ograjen. Spomladi 1930 so očistili
in popravili vodnjak, tako da je šola dobila dobro pitno vodo. Popravili so drvarnico in
prepleskali stranišče ter v učilnico nabavili novo peč. Vrt so ogradili z ţično ograjo na
betonski podlagi, ki "omejuje zemljišče od vzhodne, severne (cestne) in zahodne strani."
Ograja je bila dolga 115 m, na juţni strani, ki meji na njivo, pa so zasadili ţivo mejo. Na njem
so gojili "razno zelenjad, ribiz in cvetlice", zasadili so nekaj sadnih dreves in gojili krompir. V
šolskem letu 1930/31 je bilo vpisanih 59 učencev. Po veri so bili vsi razen štirih katoliških
učencev evangeličani. Po narodnosti so bili vsi Slovenci. Začelo je delovati sokolsko društvo.
Na vrtu so zasadili drevesnico s 109 drevesci. Epidemije ošpic in škrlatinke so se polegle, kar
je na splošnem pregledu ugotovil tudi banovinski zdravnik dr. Aleksander Rituper iz
Kriţevcev. Ob smrti kralja Aleksandra so posadili v šolski vrt spominsko lipo. Ob tem so bili
poleg učencev prisotni tudi odborniki, med njimi predsednik Aleksander Kerčmar. Tega leta
je v šolo hodilo 61 učencev. Učence je učiteljica ob koncu pouka vodila na izlet v Mursko
Soboto, kjer so si ogledali mesto in sokolske vaje. Peljali so se z vlakom s petrovske postaje.
Marušičevo je nasledil Henrik Jošt, ki pa je bil ţe 28. aprila 1938 bil premeščen v Markovce,
od koder je prišel Zmago Krašna.35
Šola je bila še zmeraj enooddelčna, pouk pa je potekal dopoldne in popoldne. Četrtki
so bili prosti, ne pa sobote. Vrt so spomladi globoko preorali. Drevje so očitno presadili, ker
je bil vrt tedaj preteţno namenjen gojenju "zelenjadi". Otroci so šli na izlet na Tromejnik.
Primanjkovalo je veliko učil, posebej za "fizikalni in kemiski pouk" kakor tudi "veliki
zemljevid". V šolskem letu 1938/39 so učenci opravili več izletov: v Mursko Soboto, v
Peskovce na poţarišče mlina, v Gornje Petrovce na ogled občinske pisarne in zaradi
orientacije k Nedeli. V zimskih mesecih je imel učitelj v šoli večkrat predavanje o sadjarstvu
in vrtnarstvu. Pozimi v šolskem letu 1939/40 je moral na oroţne vaje v Ljubljano in ga je
nadomeščala učiteljica Ţiva Petrovič iz Markovcev. Spomladi je opravil diplomski izpit v
Mariboru. Kroniko je v šolskem letu 1940/41 zaključil takole: "Poučuje na šoli tudi letos
34

Šolska kronika. Napisal jo je Marušičeva. Kot prilogo h kroniki je napisala tudi Zgodovino šole v Adrijancih

od leta 1912 do 1919.
35

Prav tam. Napisal jo je Zmago Krašna. Kokolj piše, da je bil doma iz Idrije. Ţe v Italiji da ga je fašistično

sodišče obsodilo na zapor, po ponilostitvi je pa pobegnil v Jugoslavijo. Zaposlil se je v Markovcih kot učitelj
dnevničar in je dobival plačo 600 dinarjev mesečno iz bednostnega fonda. Ukvarjal se je z dramatiko, s
časnikarstvom in prevajanjem. Med okupacijo je učil v preloškem okraju, kjer so ga okupacijske oblasti drugič
aretirale leta 1944 in ga odpeljale v Košice. Umrl je v Dachauu februarja 1945.
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učitelj dnevničar Krašna Zmago, ki začenja s tem ţe 3. š.l. na tuk. šoli. Je poročen z
neučiteljico in ima 1 dečka." Kronika se tukaj nadaljuje v madţarščini s kratkim pripisom:
"Zaradi spremembe oblasti zaprto.", podpisan pa je Paulik Janos (Ivan). Iz kronike je
razvidno, da je bil Krašna močno protivojno razpoloţen. Tako med drugim piše: "Medtem ko
smo mi mirno zahajali v šolo, je gorel svet okrog nas… Proti koncu leta je posegla vojna v
naš razred s kruto roko: 1 deklici in 1 dečku so v Franciji ubili očeta."

Zmago Krašna okoli leta 1940. Bil je član KP. Na Primorskem so ga zaprli fašisti,
po prebegu v Jugoslavijo in po premestitvi v Adrijance pa je šola postala zbirališče
SKOJ in aktivistov OF. Jeseni 1944 so ga Madţari zaprli, nato je bil prepeljan v
Dachau, sredi februarja 1945 pa je podlegel mučenju v Flossenburgu.
Njegov ţivljenjepis je napisala leta 1965 ţena Anica, pozneje poročena Brovč, iz
Kranja, shranjen pa je v šolskem arhivu.
Kronika se nadaljuje z opisom medvojnega obdobja. Slovenski pouk je bil na šoli
ukinjen ţe pred prihodom okupatorjev, saj so Krašno mobilizirali. Po kapitulaciji Jugoslavije
je ţivel v Adrijancih v privatni hiši še do avgusta 1941. Iz šole se je moral izseliti in ni smel
več učiti. Potem so ga skupaj z druţino pregnali v Orahovice v Medţimurju, po vrnitvi pa je
nadaljeval z ilegalnim delom proti madţarskim okupatorjem.
31. marca 1941 je bilo stanje na šoli takšno: vpisanih je bilo 48 otrok, učiteljska
knjiţnica je štela 212 knjig, šolska 240 knjig in knjiţnica Društva kmečkih fantov in deklet 77
knjig. Šolsko poslopje je bilo v dobrem stanju, šolski vrt pa urejen. Po osvoboditvi ni bilo na
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šoli več nobene slovenske knjige, saj so Madţari takoj po pričetku okupacije vse knjige
odpeljali. Šolsko poslopje je ostalo celo, vendar zanemarjeno. Okna so ostala brez šip.36
Za časa okupacije je tukaj poučeval Štefan Banfi, »po rodu iz Prekmurja«. Z druţino je
stanoval v šoli. Po osvoboditvi ga je partizanska vojska postavila za sekretarja OF. Pred njim
je sem "kratek čas" prihajala iz Gornjih Petrovcev Madţarka Baroseva. Pouk je potekal v
madţarskem jeziku. V vasi ni bilo nobenih bojev. Vaščani so okupacijo mirno sprejeli.
Mnogo fantov in moţ je bilo mobiliziranih v madţarsko vojsko, posebej po prihodu njilašev
na oblast pa so internirali vsakega, ki je bil obsojen na sodelovanje ali simpatizerstvo z
osvobodilnim gibanjem. Veliko škode je napravila beţeča madţarska in nemška vojska ob
prihodu Rusov, saj so se domačini morali skupaj z ţivino in hrano poskriti po gozdovih. Za
fante od 12. leta starosti pa vse do odhoda v vojsko je delovala fašistčna organizacija Leventi.
Vaje so bile strogo obvezne. Na njih so se učili madţarskih pesmi in vadili z oroţjem pod
vojaškim nadzorom. Na šoli so pozimi potekali jezikovni tečaji za madţarski jezik, kjer so
peli madţarske in prekmurske pesmi, v tem narečju pa so uprizorili tudi nekaj iger. V gostilni
so vrteli madţarske vojne filme. V vas so evakuirali veliko madţarskih druţin, ki pa niso
imele otrok.
Šolsko leto 1945/46 se je začelo 1. oktobra. V šolo je bilo vpisanih 25 otrok. Do 1.
decembra je učil Banfi, ki je bil s 1. januarjem 1946 razrešen učiteljske sluţbe. Do tedaj je
zelo zagnano vodil politične sestanke, sedaj za partizansko oblast. Mesec dni je potem učil
Aladar Makari iz Šalovcev, nato pa je prišla pripravnica Emilija Slavic. Stanovala je pri
predsedniku KLO Štefanu Smodišu. Učenci so ob njenem prihodu izkazali precejšnje
neznanje, saj niso znali slovensko, slabo so pisali in računali so le do štiri. Neurejen ostanek
knjig in arhiva in splošni nered ji je dal veliko dela. Bila je politično aktivna. Ustanovila je
novo mladinsko organizacijo in pionirski odred. Na šoli so takoj začeli s proslavami in
prireditvami v duhu nove oblasti. Bile pa so še velikonočne počitnice. Na šolo so dobili prvih
23 knjig, ki jih je naročil Makari. 11. novembra 1945 so bile tudi v tej šoli volitve narodnih
poslancev. "Volitev so se udeleţili vsi vaščani", z ogromno večino pa so bili izvoljeni
kandidati OF.
V šolskem letu 1946/47 je učila Joţica Malovrh, naslednje šolsko leto pa je bil
adrijanski učitelj Janez Kočar. Kronike ni pisal v letih od 1947 do 1951. Deloma so podatke
za ta čas za adrijansko šolo pisali v kroniko petrovske šole. Kočar je učil na šoli do konca š.l.
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Šolska kronika. Napisala jo je Joţica Malovrh in ima datum 6. december 1946. Madţarska kronika ni

ohranjena. Joţica Malovrh je napisala tudi za šolsko leto 1946/47.
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1951/52. Zadnja tri leta je bil tudi upravitelj za šole Adrijanci, Gornji Petrovci in Stanjevci.
Vodil je igralsko skupino iz Peskovcev, ki je po vaseh nastopala s predstavama Jurij Pepček
in Lovski tat. V tem šolskem letu so adrijansko občino priključili petrovski. Obvezna oddaja
in odkup mesa in ţitaric sta bila prekinjena.37 V š.l. 1952/ 53 je na šolo iz Turnišča prišel Joţe
Grah. Tega leta je šolo obiskovalo 28 učencev. Zdravniški pregled je opravil dr. Rituper, ki pa
je maja 1953. umrl. Grah je še pisal kroniko za naslednje šolsko leto, vendar je ni dokončal.38

Štefan Banfi (na desni) z ţeno Šariko, sinom Emilom in Šarikinim bratom.

Učitelj Joţe Grah z učenci adrijanske šole leta 1958.
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Šolska kronika. Za to leto jo je najbrţ napisal, sodeč po pisavi, Joţe Grah, ki je Kočarja nasledil.
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Šolska kronika šole Gornji Petrovci.
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Vpis učencev se je zaradi vedno manjšega števila učencev opravljal vsako drugo leto,
čeprav je šolski okoliš poleg Adrijancev obsegal tudi Peskovce. Tako so v Adrijancih bili v
š.l. 1955/56 trije razredi, šolo pa je obiskovalo 35 učencev. Grah je učil dopoldne in popoldne.
Z ţeno in dvema otrokoma je stanoval v šolskem stanovanju. V š.l. 1958/59 je bil Grah
dodeljen v Markovce, kjer je postal upravitelj. Pouk se ni mogel začeti, ker ni bilo učitelja.
Trikrat tedensko so prihajali učitelji iz Petrovcev. 13.oktobra 1958 je prišel na ogled šolski
inšpektor Stane Mihalič in izdal odločbo o začasni prekinitvi pouka v Adrijancih. Otroke so
prešolali v Gornje Petrovce, Peskovske deloma v Šalovce. Ta datum je potem dejansko
pomenil konec šole v Adrijancih. Starši so temu močno nasprotovali in ţeleli, da naj šola
ostane vsaj toliko časa, dokler se v Petrovcih ne dogradi nova šola, kajti "stara je za otroke
zelo nevarna, adrijanska je pa v dobrem stanju". Zgradba je postala last krajevnega odbora v
Adrijancih in kot je napisal Viher, so "to lepo in solidno grajeno šolo obsodil na propad", kajti
"KO nima sredstev za vzdrţevanje in obnavljanje".

Zgradba nekdanje osnovne šole Adrijanci danes.
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KRIŽEVCI
Do leta 1781, ko je avstrijski cesar Joţef II. (1780-1790) s tolerančnim patentom
zajamčil svobodo vere in je evangeličanska vera postala enakovredna katoliški, na območju
Kriţevcev ni bilo organiziranega šolstva. Prebivalstvo je v celoti obdrţalo protestantsko
(luteransko) versko prepričanje, proti kateremu je zaradi odmaknjenosti krajev in zaradi moči
luteranskih nemešnjaških (posestniških) rodbin in njim podrejenih kmetov katoliška cerkvena
oblast bila nemočna.39 Katoliška cerkvena oblast je petrovsko ţupnijo prevzela šele potem,
ko je nemška vojaška četa na podlagi resolucije Karla VI. z dne 21. marca 1731, po kateri so
luterani izgubili vse ţupnijske cerkve zunaj artikularnih mest, odstranila zadnjega perovskega
protestantskega pastorja. Prav ţupniji sv. Trojica ali Nedela v Gornjih Petrovcih, kamor so
spadali tudi Kriţevci z okolico, in Kančevci s Selom (sv. Benedik), sta najdlje zadrţali
protestantizem.40 V ljudskem izročilu se je do danes ohranil izraz trdi luterani, kar je zelo
verjetno povezano z luteranskim uporništvom proti protireformacijskim tokovom. Zgodovina
kriţevske šole je tesno povezana z zgodovino kriţevske evangeličanske verske občine. Tako
je v šolski kroniki zapisano: "Evangeličani so vedno širili poleg vere tudi prosveto in omiko.
Vsakemu dobremu evangeličanu je dolţnost razglabljati verske nauke svetega pisma. To pa je
mogoče le tedaj, če so verniki vešči čitanja in pisanja."41
Pred letom 1781 so hodili evangeličani k boţji sluţbi v daljno Nemescso na
Madţarsko. Pot je bila nevarna, saj so se morali skrivati pred protestantskimi nasprotniki, ki
so jih tudi fizično napadali. Premoţnejši in uglednejši kmetje so pri madţarskih druţinah
nastanili svoje sinove za dve do tri leta. Ti so se tam naučili brati in pisati, po vrnitvi domov
pa so učili tudi druge.42
Po tolerančnem patentu so kriţevski evangeličani zaprosili za ustanovitev svoje verske
občine. Dne 25. avgusta 1783 je s Poţona (Bratislava) prišla komisija in prinesla dovoljenje
ter mesto današnje cerkve. To je bil takrat skoraj neposeljen in z grmovjem zaraščen svet, kjer
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Ivan Zelko, Zgodovina Prerkmurja, Pomurska zaloţba 1996, str 186.
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Prav tam.
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Šolska kronika, Drţavna osnovna šola v Kriţevcih v Prekmurju. Kronika se je pričela pisati " po osvoboditvi

1945 " in jo je za leti 1945 in 1946 napisala Marija Kučan. Kronika se začne z Zgodovino šole in je nepodpisana,
vendar jo je zelo verjetno, sodeč po rokopisu in datumu, napisala Marija Kučan. V njej viri niso navedeni.
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Prav tam.
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je bilo le nekaj viničarskih hiš. Vas se je takrat razprostirala le v dolini Male Krke.43za zidanje
cerkve. Predlagala je dva kraja: prostor današnjega pokopališča Kukeč in Panovci
Pouk je do leta 1784 potekal predvsem pozimi v zasebni hiši Mikloša Kerčmarja, ki je
imel svojo hišo v bliţini Gergarjevih, pa tudi v drugih večjih kmečkih hišah. V slabem
vremenu so se otroci učili osnovnega pisanja in branja v skednjih, v lepem vremenu pa so bili
v šotorih. Šola ni bila obvezna, vendar je k pouku hodilo veliko učencev. Veliko več je bilo
dečkov. Šolski okoliš je bil v začetku zelo velik, saj je obsegal vso kriţevsko faro in del
petrovske.44

Evangeličanska cerkev v Kriţevcih.
Prvo evangeličansko bogosluţje je bilo 19. oktobra 1783 v privatni hiši. Cerkev je bila
zgrajena 1785. in je postala duhovno središče evangeličanov. Ni znano, kdaj je šola dobila
prvo lastno poslopje, vsekakor pa je stala ob cerkvi. Prvi kantor- učitelj je bil István Szijárto
(1784-87), Madţar, povabljen s šopronske višje šole. Kmalu se je naučil govorice domačinov,
tako da je lahko poučeval v domačem, učencem razumljivem narečju. Razen stanovanja je
imel letno še "25 kat. plugov in 240 kvadratnih klafter zemlje, 1 öl, to je 4 kubične metre drv,
2500 litrov silja, na boţič, vüzem, risale in druge svetke dohodek mošnjé; za vsakim
sprevodom eno krono."45
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Šolska kronika.
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Prav tam.
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Miroslav Kokolj-Bela Horvat, Prekmursko šolstvo, Pomurska zaloţba 1977, str. 457.
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Ţivljenjske razmere so se izboljšale in število prebivalstva je naraslo. Za primerjavo je
bilo še leta 1698 v Kriţevcih (Totkersztur) 100 prebivalcev (od tega le 6 katoličanov), v
Kuštanovcih (Kustanocz) 40, v Panovcih (Pananocz) 16, na Kukeču (Kucsecs) 20 in v
Košarovcih (Kosárháza) 19, skupaj v naštetih vaseh 195 prebivalcev,
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medtem ko je leta

1872 bilo v šolskem okolišu 305 šoloobveznih otrok. Nastale so nove hiše in svobodni kmetje
so obdelovali svojo zemljo. Na Madţarsko so hodili na ţetev in na "mertük ."47
Leta 1845 so zgradili drugo, zidano hišo (najbrţ poleg stare), ki je bila nenehno
pretesna. Učilnica je lahko sprejela okoli 50 otrok, vendar bi se moralo leta 1889 v njej
stiskati 342 učencev. Seveda so učenci takrat v šolo hodili precej neredno. Posebno ob lepem
vremenu so jih starši zaradi dela na poljih zadrţevali doma. Tega leta, 1889., je bilo poleg
stare zgrajeno novo šolsko poslopje z dvema učilnicama, prejšnja pa je postala kantorjevo
stanovanje.48 Šolo je zgradila in jo vzdrţevala evangeličanska verska občina. Tudi zemljo za
šolski vrt je dala verska občina. Prve učne knjige so bile slovenske, pisane v prekmurskem
narečju. V začetku je bilo tudi uradovanje slovensko, saj drţava s šolo ni imela veliko
opravka. Predpisala je le učni načrt prosvetnih predmetov. Drugo je bilo na skrbi verskih
oblasti. Vse uradovanje je šlo prek ţupnika, vendar ni terjalo prevelikega napora. Na leto sta
prispela kvečjemu do dva dopisa. Učitelj je bil podrejen ţupniku. Tako je učitelj Flisar dejal:
"Vej san pa njemi zet bil!" Učni načrt je obsegal verouk, pisanje in čitanje v madţarskem
jeziku ter računanje. Kljub temu je večji del pouka potekal v domačem narečju. Učenci so
prihajali v šolo ob četrtkih in ob nedeljah dopoldne. Tudi nadzorovanje šole je bilo zelo redko.
Drţavni nadzornik je prišel le v izjemnih primerih, največkrat le, če je učitelj zaprosil za
nagrado za madţarizacijo. Ker v Kriţevcih posebej vnetega učitelja za madţarizacijo ni bilo,
tudi ni zabeleţen noben tak obisk. Sicer pa je bil obisk šolskega nadzornika na kaki šoli velika
slovesnost: " Pripeljal se je nadzornik v kočiji, v kateri so bili vpreţeni štirje konji, in na kozlu
je sedel husar. Nadzorniki niso bili iz učiteljskih vrst, bili so pravniki in navadno posestniki s
tisoč in še več oralov zemlje. Učitelji so bili daleč za njim, saj niti obeda ni hotel vzeti od
učitelja, nego je vse pripeljal s seboj."49
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Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja, str. 72. Po nalogu györskega škofa Avgusta Kristijan (gornje Prekmurje je

pred nastankom somboteljske škofije 1777 spadalo pod cerkven upravo Györ) je vizitacijo izvedel vašvarski
arhidiakon Štefan Kazó. V distriktu Slovenska krajina (Tótság) se je mudil od 12. do 27. marca 1698.
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Šolska kronika. Mertük je bila mlačev s cepci. Začel se je pozno v jeseni in je trajal tudi čez boţič. Mlatiči so

delali " ritonje ", posebej pripravljeno slamo za pokrivanje streh.
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Miroslav Kokolj-Bela Horvat, Prekmursko šolstvo, str. 457.
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Za Szijártom so si sledili učitelji Janoš Kerčmar – Fejčar (1787-1798), od 1798 do
1809 ni znano kdo, nato Janoš Bejek (1809-1812), Števan Car (1813-1822) in Tomaţ Ţiško
(1823– 1875). Posebej je treba omeniti Janoša Flisarja, evangeličanskega pisatelja. Njegovo
delo je zelo raznoliko in obseţno. Pisal je v staroverskem protestantskem narečju. Prizadeval
si je utrditi teorijo o vendskem oziroma vandalskem poreklu Prekmurcev. Doma je bil iz
Šalamencev. Po končanem učiteljišču v Šopronu je prišel v Kriţevce, kjer je bil učitelj od leta
1875 - 1911, ko se je upokojil in preselil v Mursko Soboto. Od 1926 do 1937 je bil ravnatelj
soboškega dijaškega doma. Leta 1947 je umrl v Murski Soboti.
Leta 1896 je šola postala dvoodelčna. Flisar je postal prvi učitelj ali "principališ",
prišla pa je pomoţna učiteljica ali "prevektor", Madţarka Margit Joób. Od 1911 do 1938 je
šolo vodil Joţef Dţuban, ki je bil tudi politik. Najprej bil občinski gerent, leta 1927 pa je bil
izvoljen za ţupana, vendar se je zaradi zakona o drţavnih uradnikih moral ţupanovanju
odpovedati v korist učiteljskega poklica. 1932. je postal predsednik krajevne organizacije
reţimske Jugoslovanske radikalne stranke.50
Med 1. svetovno vojno je bil pouk okrnjen. Leta 1914 ga sploh ni bilo. S šolskim
letom 1915/16 je prišel za pomoţnega učitelja Lajoš Gergorec, doma iz Kriţevec, za njim pa
Elvira Lackner. Po drţavnem prevratu je šolo zasedlo vojaštvo in v njej bilo do 31. decembra
1919. Tega leta je bilo šoloobveznih okoli 450 učencev. Redni pouk se je začel na šoli 7.
decembra 1920.51

Stara šola v Kriţevcih v času madţarske okupacije.
50
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Miroslav Kokolj-Bela Horvat, Prekmursko šolstvo, str 458.
Šolska kronika.
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Leta 1922 je postala šola štirioddelčna. Šolski okoliš se je zmanjšal in je obsegal vasi
Kriţevci, Kuštanovci, Košarovci, Kančevci, Ratkovci, Panovci, Peskovci in Kukeč. Z
drţavnim zakonom so bile 1929 verske šole ukinjene in nastala je štirioddelčna ljudska šola.
Leta 1930 so učence iz Peskovcev prešolali v Šalovce, učence iz Kukeča, Kančevcev in
Ratkovcev pa v Kančevce. V šolskem odboru je bil zelo vpliven banovinski zdravnik dr.
Aleksander Rituper. Leta 1938 je postal šolski upravitelj Koloman Kučan, sicer oče
prejšnjega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana, doma iz Adrijancev.52
V šolskem letu 1940/41 je bila šola štirirazredna. Vpisanih je bilo 139 učencev. Bogata
je bila šolska knjiţnica, saj je skupaj s Ciril-Metodovo knjiţnico štela 544 knjiţnih enot.
Šolsko poslopje je bilo last verske občine in je bilo v slabem stanju. V času madţarske
okupacije (1941-45) poslopje ni bilo poškodovano. V tej okolici ni bilo bojev in ne zračnih
napadov. Do leta 1944 je potekal v stavbi pouk, potem pa so se vanjo vselili madţarski vojaki.
Pouk je potekal v madţarskem jeziku, prekmurščina pa je bila le pomoţni jezik.53

Stara šola v Kriţevcih okoli leta 1965.
V času okupacije sta se za uvajanje madţarščine (v šolskem letu 1943/44 je ministrstvo
za vere in uk izdalo odlok, po katerem so smeli, če se tako odločijo starši, eno uro poučevati
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Miroslav Kokolj-Bela Horvat, Prekmursko šolstvo. str. 458.
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Šolska kronika.
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materinščino v vseh razredih) zavzemala in agitirala proti uporabi materinščine v šoli
duhovnik Aladar Darvaš in upokojeni učitelj Dţuban. Kljub močnemu madţarskemu pritisku
se je za uvedbo ene ure materinščine dnevno odločilo 100 staršev in le 12 proti temu. Tako so
kljub hudi madţarizaciji v letih 1944 in 1945 (do prihoda Rusov) eno uro dnevno poučevali v
domačem jeziku, kajti drugo je bila madţarščina. V višjih razredih sta poučevala Koloman in
Marija Kučan (umrla 1975.). Za ure materinščine je Marija Kučan uporabljala predpisano
Tkalčevo knjigo Vendszka knyiga cstenja in Titanov Naš kalendar, zaradi slabe kontrole
madţarskih oblasti pa tudi Jenkove in Gregorčičeve pesmi. V 1. in 2. razredu je poučevala
Madţarka Kriska Irén. Kučan je bil upravitelj vse do 6. januarja 1944. Do tedaj je poleg
šolskega dela organiziral in vadil levente, madţarsko predvojaško vzgojo. Ko je začelo
primanjkovati ljudi na ruski fronti, je bil tudi on kot mnogi starejši letniki, prisilno
mobiliziran na rusko fronto, kjer je prestopil na sovjetsko stran. Ker je bil ranjen v bojih pri
Čačku, je 3. novembra 1944 umrl. Pokopali so ga v Gornjem Milanovcu. Sedaj je pokopan v
Murski Soboti.54

Spominska tabla Kolomanu Kučanu na novi zgradbi nekdanje šole Kriţevci,
kjer je sedaj tekstilna tovarna.
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Šolska kronika. Ta del šolske kronike je napisala Marija Kučan in nosi datum 29. avgust 1946. Zakonca Kučan

sta starša Milana Kučana, predsednika Republike Slovenije. Ţivljenjepis Kolomana Kučana
Osnovne šole Gornji Petrovci.
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Po prihodu Madţarov so vse slovenske knjige, učila in zemljevide popisali in odpeljali
v Mursko Soboto na Hartnerjevo dvorišče. Kaj se je z njimi zgodilo, ni znano. Mladina razen
s prepovedjo materinščine in z uvedbo madţarskega jezika drugače ni bila prizadeta. Madţari
so smatrali, da "Prekmurci nismo Slovenci, niti slovanskega porekla, nego smo potomci
nekdanjih Keltov, ki smo se samo navzeli slov. jezika in kot taki (po njihovem !) smo prav za
prav Madţari, saj smo ţiveli tisoč let skupno z njimi in od tod tudi navidezna toleranca."
Število učencev je v času okupacije upadlo s 169 učencev v letu 1941 na 112 učencev v letu
1945. Za potujčevanje mladine se je okupator posluţeval fašistične organizacije Levente, ki je
bila obvezna za dečke od 12. leta starosti do odhoda v vojsko.55
1. aprila 1945 je vkorakala v Kriţevce Rdeča armada. Madţarska vojska se je pred
njimi umikala proti nemško-avstrijski meji. Obenem je z vojsko šla mnoţica madţarskega
civilnega prebivalstva. Kolone beguncev so se pomikale celi teden in se potem, ko so jih na
meji zavrnili, vračale v nasprotno smer. Madţarski učiteljici (Kolomana Kučana je
nadomestila madţarska begunka Vitoš Otilija) sta se vrnili na Madţarsko. V vas je najprej
prijahal rdečearmejec, nato se je pripeljal motorist, za njim pa so prihajali vozovi, tovorni
avtomobili in tanki. Zaustavljali so se na trgu ob cerkvi in se z ljudmi pogovarjali. Dajali so
jim denar, prstane, obleko in druge reči. Za njimi so prišli partizani. V vasi se je nastanila
večja ruska enota, v šolo pa se je naselila bolnica. Tako je po dogovoru s krajevnim narodnim
odborom in s privolitvijo ţupnika Marija Kučan poučevala otroke v cerkvi. Ţe maja 1945 je
bil v Murski Soboti za učitelje organiziran politični tečaj, ki ga je vodil Oskar Hudales. Zaradi
pomanjkanja učiteljev je prišla v Kriţevce poučevat učenka 2. razreda trgovske šole Amalija
Vezer. S tem je deloma razbremenila Kučanovo, ki je do tedaj poučevala vse tri oddelke.
Pouk je trajal do konca julija.
Šolsko leto 1945/46 se je pričelo 15. oktobra 1945. Vpisanih je bilo 115 učencev, pouk
pa je potekal v treh oddelkih: dopoldne 1. in 2. razred ter 5. do 7. razred, popoldne pa 3. in 4.
razred, vendar je bil šolski obisk le 66 odstoten. V začetku je učila le Kučan-Varga Marija,
potem sta pa prišla Karel Barbarič in Pajţlar Terezija. Nova oblast je potrebovala primerne
kadre in tako sta kmalu odšla na višja delovna mesta Karel Barbarič in Marija Kučan. Ţe v
tem šolskem letu so izvedli vse za povojno Jugoslavijo značilne proslave in vsi učenci so bili
vključeni v pionirsko organizacijo, postali so člani Rdečega kriţa, delovati pa je začela tudi
mladinska organizacija. Učitelji so se morali redno udeleţevati političnih seminarjev in so bili
nosilci revolucionarne oblasti na vasi. Tako so sodelovali pri izvedbi volitev v Ljudsko
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skupščino LRS, kjer bila udeleţba 98 odstotna, pri popisu kmečkih zemljišč (od 16. junija do
15. julija 1947) in pri obvezni oddaji ţit in kontrabaţe raznih drugih pridelkov. Leta 1945 se
je začelo izvajanje agrarne reforme. Šola, šolski vrt in bliţnji travnik so bili cerkveni občini
odvzeti in so postali ljudska last. 11. novembra 1945 so potekale volitve v ustavodajno
skupščino na dveh voliščih: v šoli in v pisarni KLO. Udeleţba je bila 93 %, za OF pa je
glasovalo 87 % volivcev.
Ţe v naslednjem šolskem letu je prišlo do reorganizacije šolske mreţe. V matično šolo
v Kriţevce so hodili učenci iz Kriţevcev, Panovcev, Košarovcev in Kuštanovcev, na
podruţnično šolo v Domanjševce učenci iz Domanjševcev, Ivanjševcev, Lončarocev in iz
Središča in na podruţnično šolo v Kančevce otroci iz Kančevcev, Kukeča in Ivanovcev.
Upravitelj je postal Franjo Mencej, ki je dobil tudi priznanje za najboljšega prosvetnega
delavca, priznanje pa je dobil tudi sedmošolec Aleksander Rituper, sin kriţevskega zdravnika.
Začeli so prihajati novi učitelji in učiteljice, mnogi le z opravljenimi tečaji. V šolskem letu
1946/47 je kriţevsko šolo obiskovalo 86 učencev, domanjševsko 68 in kančevsko 51 učencev;
skupaj 205 učencev.56
V šolskem letu 1947/48 so v Kriţevcih poučevali Franjo Mencej, Emilija Slavic in
Minka Podobnik, v Domanjševcih Helena Bagar in Angela Dren, v Kančevcih pa Franc
Horvat. Šole je skupaj obiskovalo 206 učencev, v naslednjem šolskem letu pa ţe 237 učencev.
23. novembra 1947 so bile izvedene volitve v KLO. Udeleţba je bila 98 %. Za listo OF je
glasovalo 82 odstotkov volivcev, 16 odstotkov pa brez liste. 15. in 16. marca 1948 je bilo
ljudsko štetje. Popise so izvajali učitelji po posameznih vaseh. Število prebivalcev v
posameznih šolskih okoliših je bilo naslednje: Kriţevci - 1555 prebivalcev, Domanjševci 1286 prebivalcev in Kančevci 695 prebivalcev; skupaj 3536 prebivalcev.57
Organizacijske spremembe je prineslo šolsko leto 1949/50. Odcepila se je šola
Kančevci, tako da sta novo upraviteljstvo sedaj tvorili šoli Kriţevci in Domanjševci, za
upravitelja pa je bil imenovan Milan Močnik. Pouk se je vršil dopoldan in popoldan v štirih
oddelkih. Osnovna šola je bila še zmeraj sedemrazredna. V Kriţevcih sta učila Milan in
Angela Močnik, v Domanjševcih pa Helena Bagar in Milan Kemperle. V Kriţevcih so bili
103 učenci, v Domanjševcih je bilo 95 učencev; skupaj 197 učencev, naslednjem šolskem letu
203 učenci, v šolskem letu 1951/52 pa ţe 222 učencev. Učitelji so bili nosilci vseh aktivnosti
oblasti. Aktivni so bili v političnem ţivljenju, saj "se je pokazalo, da učiteljstvo sledi duhu
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časa". 4. decembra 1949 so bile volitve v KLO, kjer je bila udeleţba 100 odstotna. Za OF je
glasovalo 94 odstotkov, za črno skrinjico pa 6 odstotkov volivcev. Izkazali so se pionirji, ki so
vestno opravljali kurirsko sluţbo.58
V naslednjih letih je upraviteljeval Franc Horvat iz Kančevec, v Kriţevcih sta pa učila
le dva učitelja: Helena Lajnšček in pripravnik Janez Meglič, ki je bil politično zelo aktiven.
Leta 1952 je osnovna šola postala osemrazredna. S šolskim letom 1954/55 se je od matične
šole ločila domanjševska, kjer je samostojno upraviteljstvo prevzel Geza Kerčmar. Kriţevsko
šolo je takrat obiskovalo 139 učencev. Leta 1955 je nastala Občina Petrovci-Šalovci, kateri je
sedaj pripadala tudi kriţevska šola. S tako uredbo se ljudje niso hoteli sprijazniti. Upravitelj je
postal Meglič. Medtem ko je pohvalil učiteljsko delo, poleg svojega tudi delo obeh učiteljic
(Lojzke Pareţnik in Marije Gutman), pa s šolskim odborom ni bil zadovoljen, saj mu je očital
pasivnost in zanemarjanje vzgojnih problemov, kar je dokaz, da "druţbeno upravljanje še ni
prišlo do izraza."59

Upravitelj Vilibald Beloglavec z osmim razredom Osnovne šole Kriţevci
okrog leta 1957.
S šolskim letom 1956/57 je upraviteljstvo prevzel Vilibald Beloglavec. Meglič in
Gutmanova sta bila premeščena, prišla pa sta nova učitelja: Zdravko Horvat in Marija Ţilavec.
V tem šolskem letu je šolo obiskovalo 125 učencev. Kronika tudi navaja, da je bil ustanovljen
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odbor za elektrifikacijo, vendar med vaščani ni bilo sloţnosti. Kronika tudi navaja, da je
zadruga zašla v dolgove. Zaradi nepravilnosti je bil zato razrešen njen upravni odbor.60
Naslednje leto je ostal Vilibald Beloglavec na šoli sam, kajti Zdravko Horvat je bil
vpoklican v vojsko. Potem je prišla Zlata Kranjec. Oba sta učila cel dan. Otvoritev
elektrifikacije je bila 22. januarja 1959. Tega leta sta se zdruţili domanjševska in kriţevska
zadruga, nabavili pa so tudi traktorje in drugo poljsko orodje.

Učiteljica Zlata Kranjec z učenci leta 1960.
V tem času je bila v vasi precej aktivna dramska, ţe prej folklorna dejavnost, na šoli pa
je z Beloglavcem prvo mesto med kroţki dobival šahovski kroţek. V letih 1961,1962 in 1963
so kriţevski šahisti bili republiški prvaki.
To zimo je na šoli izbruhnila škrlatinka, tako da je bila šola zaprta dober mesec. V
naslednjem šolskem letu je začela poučevati tudi Marija Kerčmar. Takrat je bilo na šoli 141
učencev. Učne moči se v naslednjih letih niso veliko spreminjale. Predvsem je primanjkovalo
učnega osebja. Stara šola več ni odgovarjala potrebam, zato so en oddelek preselili v zadruţni
dom. Leta 1961 so bili ukinjeni višji oddelki v Kančevcih, zato so se ti učenci prešolali na
kriţevsko šolo, tako da je tega leta število učencev naraslo na 188. Učiteljske plače so v tem
letu prvič določali na samoupravni način in so se delile na stalni in gibljivi del, ki ga je
določala v dovoljenih okvirih posebna učiteljska komisija. V drugem polletju šolskega leta je
bila kriţevski šoli priključena domanjševska. Tam so takrat poučevali: Geza in Roţa
Kerčmar, Nikolaj Feher in Štefan Varga. Tega leta je bil dograjen gasilski dom v Kriţevcih.
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Republiški šahovski prvaki za leto 1961 in upravitelj Beloglavec.

Učenci osmega razreda leta 1961 z učiteljicama Marijo Kerčmar in Zlato Kranjec
te upraviteljem Vilibaldom Beloglavcem.
S šolskim letom 1962/63 je šola postala samostojna upravna enota, saj je na šolo bila
nameščena Amalija Zelko, ki je skrbela za administrativne in računovodske posle, poučevati
pa je začela Marija Kulič. Šola je od kmetov dobila prostor za igrišče, ustanovili pa so
nogometni in strelski klub. Zadruga se je zdruţila s petrovsko, zapisana pa je tudi pripomba,
da "zadruga precej slabo gospodari". V mesecu maju sta prišli z učiteljišča učiteljici Irma Hari
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in Angela Čarni. Razpravljalo se je o gradnji nove šole, ki bi naj stala na šolskem vrtu in na
njivi Hermine Kukojce. Investitor naj bi bila občina Murska Sobota. Vaščani bi naj prispevali
les in delovno silo. Grajena bi naj bila le za slovensko govoreče učence, tako da domanjševski
učenci te šole ne bi obiskovali. Tega leta je šolo obiskovalo 179 učencev.

Gradnja nove šole v Kriţevcih leta 1964.
Na fotografiji učenci z učiteljico Marto Marič.
Ponoči, 21. decembra 1963 je pogorel zadruţni dom. Tako je šola izgubila dva šolska
prostora in šolsko kuhinjo. Zgorelo je tudi precej arhivskega gradiva, cerkvenih knjig in učil.
Med ljudmi je takrat bilo precej razširjeno mnenje, da je zaradi slabega gospodarjenja in
prikrivanja nepravilnosti poţar bil podtaknjen, vendar zaradi tega ni bil klican na odgovornost
nihče. Konec tega šolskega leta sta odšli učiteljici Zlata Kranjec in Marija Kulič. Maja 1965 je
začela z delom radioamaterska postaja. V gradnji je bila nova šola. Vaščani in otroci so pri
gradnji veliko sodelovali. Otvoritev nove šole je bila 5. septembra 1965. Prišli so novi učitelji:
Joţe Zrim, Marija Kerec in Marta Marič. V šolo je bilo vpisanih 178 učencev. Začeli so se
pogovori o gradnji učiteljskega bloka.61
S tem šolskim letom se je poslovil dolgoletni ravnatelj Vilibald Beloglavec. Ravnatelj
je postal Geza Bačič. Učno moč je tvorilo še šest učiteljic, šola pa je imela svojega tajnika,
hišnika in kuharico-čistilko. Leta 1968 je bil dograjen učiteljski blok. V šolskem letu 1968/69
je število učencev upadlo na 139.
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Slavnostni govor upravitelja Beloglavca ob otvoritvi
nove šolske zgradbe 5. septembra 1965.

Učiteljski kolektiv (od desne proti levi): Angela Novak, Marija Kerec,
Joţe Zrim, Vilibald Beloglavec, Marija Kerčmar in Sidonija Čahuk,
snaţilka in kuharica. V ozadju nova šolska zgradba.
Ţe so izpostavili vprašanje obstoja šole. Po odhodu Bačiča je postal novi ravnatelj
Edvard Mihalič, učilo pa je še pet učiteljic in en učitelj. Naslednje leto je bilo na šoli 117
učencev, odšle so pa tudi tri učiteljice. Ob koncu šolskega leta 1971/72 je bilo na šoli 97
učencev. Dne 20. marca 1972 je iz Občine Murska Sobota prispel dopis, da se z novim
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šolskim letom učenci višjih razredov prešolajo v Gornje Petrovce. Kljub nasprotovanju se je
to res zgodilo, za učence pa je bil organiziran avtobusni prevoz. Na šoli, ki je s tem postala
podruţnica petrovske šole, sta ostali le učiteljici Irma Horvat in Marija Kerčmar. V Gornje
Petrovce je šel poučevat Aleksander Ruţič, Joţe Zrim v Bakovce, Marija Lainščak v
Bodonce, Edvard in Inge Mihalič pa v Rogašovce.62

Osmi razred v šolskem letu 1970/71 in učitelji Marta Lucu, Aleksander Ruţič,
ravnatelj Edvard Mihalič, Joţe Zrim, Marija Lainščak in Marija Kerčmar.

Učiteljski kolektiv leta 1971 (od leve proti desni): Marta Luco,
Aleksander Ruţič, Marija Kerčmar, Edvard Mihalič, Mija Lainščak,
Irma Horvat, Joţe Zrim in kuharica Sidonija Čahuk.
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S šolskim letom 1975/76 je bila šola ukinjena, otroci pa so bili prešolani v Gornje
Petrovce.63 V šolski zgradbi je zdaj tekstilna tovarna.
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okoli 710 učencev, kar je v primerjavi s šolskim letom 2005/2006, ko je od drugega do devetega razreda le v
Osnovno šolo Gornji Petrovci vpisanih le 122 učencev, skoraj šest krat manj.
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STANJEVCI
Do leta 1913 so stanjevski šolarji obiskovali evangeličansko šolo v Gornjih Petrovcih.
2. junija 1912 so ustanovili enooddelčno drţavno šolo. Pouk se je začel 1. januarja 1913 v
zasebni hiši št. 26, last Smodiš Ivana. Prvi učitelj je bil Aleksander Kurz, doma iz Madţarske
in je stanoval v Smodiševi hiši. Kurz je bil rojen 16. septembra 1892 v kraju Ujtelep. Leta
1910 je končal učiteljišče v Sopronu. Učiti je začel v kraju Zimbro (Siebenbürgen), v
Stanjevcih pa mu je bilo drugo delovno mesto.
Potem je, tako kot v Adrijancih in Šulincih, soboški industrialec in narodni poslanec
Geza Hartner dal zgraditi še zdaj stoječo šolo. Pozneje mu je stroške gradnje menda drţava
vrnila. Dovoljenje za gradnjo nekaj šol v Prekmurju je izposloval v ogrskem parlamentu.
Zemljišče v velikosti 26 arov je priskrbela stanjevska občina. Poleg šolske stavbe so zgradili
drvarnico, stranišče, klet, vodnjak, uredili so dvorišče z igriščem. Šolski vrt je bil velik 5 arov,
šolska njiva pa 16 arov. Kurz se je lepo privadil tukajšnjemu jeziku. Z nastankom Kraljevine
SHS (Jugoslavije), ko je k njej bilo priključeno Prekmurje, so morali prekmurski učitelji
opravljati poseben izpit iz slovenskega jezika. Kurz ga je uspešno opravil in premestiti so ga
hoteli na šolo Marije Sneţne. S tem se ni strinjal in je odšel leta 1921 nazaj na Madţarsko, v
kraj Neustift na Gradiščanskem (sedaj Burgenland v Avstriji). Osebno premoţenje je prodal,
večino šolskega inventarja pa razdelil med sosede.

Osnovna šola Stanjevci, posneta okrog leta 1960.
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25. avgusta 1921 je bil narejen zapisnik o stanju in imetju na stanjevski šoli. Popisali
so vse obstoječe zgradbe, našli zapuščen vrt, sadovnjak in njivo ter nepokrito greznico. Vrt še
ni bil ograjen, čeprav bi to bil dolţan storiti Hartner. Tudi načrti stavbe so ostali pri Hartnerju.
Šolo so vpisali kot drţavno last, vendar je temu Hartner nasprotoval, ker je trdil, da je šola
njegova lastnina.
V šolskem letu 1921/1922 se je začelo poučevati v slovenskem jeziku. Kurza je
nasledil Tomo Ţargaj, ki pa je bil kmalu premeščen k Sv. Juriju v Prekmurju. Njemu je sledil
Franc Humer iz Markovcev, ki pa so ga ţe naslednje šolsko leto premestili v Vidonce. V
začetku novega šolskega leta, do 31. oktobra 1924, je bila šola brez učitelja, ker se učitelju
Mirku Gorupu, ki so ga hoteli nastaviti na to šolo, delovno mesto ni dopadlo. Na lastno
prošnjo je prišel abiturient Viktor Stajnko. Tedaj je obiskovalo šolo 48 dečkov in 45 deklic;
skupaj 93 učencev in učenk. Število otrok v šoli se je med tem šolskim letom povečalo zaradi
tega, ker so dotrajano in za bivanje nevarno šolo v Otovcih zaprli in tako so 30 učencev in
učenk, ki so bili doma bliţe Stanjevcem, med šolskim letom iz Otovcev prešolali sem, druge
pa v Vidonce.
Konec tega šolskega leta je Stajnko moral v vojsko. Šele 24. novembra 1925 je prišel
učit abiturient Slavko Jelenc. Tudi sedaj je bil pouk eneooddelečni in je potekal dopoldne in
popoldne. Verouk je poučeval evangeličanski duhovnik Štefan Godina. Jelenc je bil na lastno
prošnjo premeščen na šolo "k Sv. Juriu ob juţni ţeleznici". Začasno je bil nameščen tukaj
Paulik iz Gornjih Petrovcev. V tem času je domači odbor s šolskim premoţenjem ravnal
slabo, saj je smatral, da ima "mnogo osebnih pravic nad tem premoţenjem". Do konca
šolskega leta je učil še Joško Tomaţič. Iz oficirske šole v Sarajevu se je na šolo vrnil Stajnko
in ponovno začel učiti 1. junija 1925. Našel je zanemarjeno šolsko poslopje, knjig več ni bilo,
dokumentacijo je "vzela noč", starši so se pa odvadili pošiljati otroke v šolo. Šolo je
obiskovalo 42 otrok. Razen dveh katoliških otrok so bili vsi evangeličani.
Z novim šolskim letom 1925/26 je šola postala dvooddelčna in dobila je še enega
učitelja. Učiti je začela absolventka učiteljišča Marija Lipko, doma iz Ptuja. Verouk je učil
Paulik. Učenci so veliko manjkali zaradi domačega dela. Vrt še ni bil ograjen, ker Hartner o
tem ni hotel nič slišati. Izvolili so šolski odbor, ki je sklenil, da stanjevska občina šole, ki je
drţavna, ne more sama vzdrţevati, zato so vse otroke iz Otovcev prešolali na vidonsko šolo,
učiteljsko stanovanje pa so dali uporabljati Stajnku kot nagrado za upraviteljsko delo. Tu se je
poročil in si ustvaril druţino. Kronist Stajnko je potoţil, da starši in tudi otroci popijejo preveč
alkoholnih pijač, posebno šmarnice in pravi da bo alkohol "kmalu pokazal svoje sadove". Na
vrtu so posadili 30 mladih dreves. V šolo je bilo vpisanih 74 otrok. Praznike so praznovali
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deloma na šoli, ob večjih pa so šli v Gornje Petrovce, kjer so se maše in prireditve vršile pred
evangeličansko cerkvijo, potem pa še pred katoliško. Ustanovili so podmladek RK. Lastništvo
šolskega poslopja in zemljišča s Hartnerjem še zmeraj ni bilo rešeno. Ustanovili so
tamburaško skupino, ki je pridno vadila in nastopala na prireditvah. Stajnko in ţupan Adam
Bohar sta v vasi izvršila popis prebivalstva. Uvedli so roditeljske sestanke, vendar se jih starši
niso radi udeleţevali. Mnogi so prišli na šolo prosit za napredovanje svojih otrok v višji
razred ali pa so se prišli "samo zabavljat". S tem je kronist nakazal, da so z različnimi
neresnimi mnenji in nagajanji delovanju šole škodili.64
1. septembra 1931 so Stajnka premestili na šolo v Gederovce, od koder je prišel novi
upravitelj Zoltan Hari, ki je prevzel tudi poučevanje verouka. Z delom je začel kmetijski
odsek. Z novim letom 1933 so del otovskih otrok ponovno prešolali v Stanjevce, oktobra tega
leta pa je občina Stanjevci bila priključena k petrovski. Tega leta je bilo vpisanih 88 otrok.
Kronist sedaj pove, da je ob zasaditvi spominske lipe za ubitim kraljem Aleksandrom pri šoli
na svečanosti dne 25. novembra 1934 prisostvovala tudi učiteljica Marija Horvat. Oba učitelja
sta poučevala do 31. marca 1941, ko je bil pouk predčasno prekinjen. Hari je še za konec v
madţarščini zapisal, da je šola zaradi spremembe oblasti zaprta. Ta opomba ima datum 16.
april 1941.65
V začetku okupacije so v šoli bivali madţarski vojaki, otroci pa so se učili na dvorišču.
Madţari so domačine prisilili, da so morali pred šolo zaţgati vse knjige. Hari in njegova ţena
sta bila 29. aprila 1943 premeščena v Bačko. Prišli sta madţarski učiteljici Ilona Bösz in Erika
Moravec. Otrokom sta strogo prepovedali govoriti v materinščini. Poleti sta na šoli
organizirali vrtec, prav tako v madţarskem jeziku. Septembra 1944 je prišel namesto
učiteljice Bösz László Ratkai, 1. aprila 1945 pa so prišli v vas Rusi. Tri mesece, kolikor so bili
tukaj, so bili nastanjeni po hišah. Šole niso zasedli, zato se je pouk pričel ţe 23. aprila 1945,
ponovno v slovenskem jeziku. Vodstvo šole je prevzela Marijana Ratkai.66
Za njo je poučevala Amalija Lovrec do 18. decembra 1946, ko je iz bakovske šole
prišel sem učit Miroslav Viher. Stanoval je v šoli. Šola je s tem šolskim letom, tako kot
adrijanska, bila vključena v enotno upraviteljstvo Gornji Petrovci. Tudi tukaj so pouk uredili v
skladu z novo oblastjo. Praznovali so nove praznike, učenci so bili vključeni v pionirsko in
mladinsko organizacijo, učitelji so pa postali aktivni izvrševalci nove oblasti na vasi. Tudi v
tej vasi so precej pogoste volitve imele zmeraj stoodstotno udeleţbo, absolutno pa so zmagali
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predstavniki OF. Učence so starši zaradi dela mnogokrat zadrţevali doma. Posebej otovski
otroci so pouk obiskovali zelo poredko. Učitelj je za stanovanje vaškemu odboru, katerega
last je takoj po končani vojni postala šola z zemljiščem, plačeval najemnino, medtem ko so
drugi KLO učitelje, upoštevajoč njihovo teţko gmotno stanje, plačevanja najemnin oprostili.
V šolo je leta 1946 bilo vpisanih 46 učencev, leta 1949 pa ţe 69. Tega leta so zdruţili
stanjevski in petrovski KLO v KLO Gornji Petrovci. V Stanjevcih je to povzročilo veliko
razburjenje.67

Zgradba nekdanje stanjevske šole danes.
Leta 1951 so šolo in učiteljsko stanovanje temeljito prenovili. Tega leta je nastala
občina Gornji Petrovci, kamor je poleg Stanjevcev spadalo še devet vasi. Prvi predsednik je
bil Franc Belec iz Lucove, tajnik pa Štefan Jambor iz Gornjih Petrovcev. Njen sedeţ je bil v
Singerjevi stavbi, v vasi Šulinci, ki so jo nacionalizirali. V tem letu je še obstajal obvezni
odkup ţita, druge obvezne oddaje pa so bile ukinjene. Vaščani iz Stanjevcev so pri izdelavi
opeke za novo šolo v Gornjih Petrovcih precej pomagali. Z odlokom okrajnega ljudskega
odbora so ob začetku šolskega leta 1952/53 bili v Gornje Petrovce, kjer so ustanovili
osemletno osnovno šolo, prešolani otroci višjih razredov iz Stanjevcev, Adrijancev in
Šulincev. Otroci iz Otovcev so začeli hoditi v šolo v Mačkovce. Čeprav je v Stanjevcih bilo
ves čas razpisano drugo učno mesto, se nanj ni nihče javil. Tako je učitelj in odslej tudi
upravitelj petrovskega upraviteljstva, Miroslav Viher, učil učence ves čas sam. V tem šolskem
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letu je šolo obiskovalo 53 otrok. Štiri niţje razrede so razdelili v dva oddelka, učitelj pa je učil
dopoldne in popoldne.68

Stanjevci so znani po ţelezniškem predoru. Na fotografiji je nova ţelezniška proga
in novi predor. V ozadju se vidi tudi stari tunel.
V š.l. 1955/56 je šolo v prvih štirih razredih obiskovalo 60 učencev, ob ukinitvi šole, 1.
januarja 1962 pa 35. Takrat so vsi učenci Stanjevcev začeli hoditi v novo šolo v Gornje
Petrovce, zgradba nekoč zelo lepe stanjevske šole pa je začela propadati.69 V letih 2002 do
2006 jo je novonastala Občina Gornji Petrovci prenovila in razširila in bi naj v prihodnje
sluţila kulturnim dejavnostim.
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ŠULINCI
Vaščani so za ustanovitev šole zaprosili leta 1879, toda prošnji zaradi pomanjkanja
sredstev ni bilo ugodeno. Da ne bi bilo potrebno graditi šole, je v Šulincih od leta 1882
poučeval šolski potujoči učitelj, ki je prihajal sem iz šole v Gornjem Seniku.

Zgradba osnovne šole v Šulincih, posneta okoli leta 1960.
Leta 1913 je pristojno ministrstvo vseeno odobrilo ustanovitev šole v Šulincih. V tem
letu je podjetnik Hartner zgradil tudi šolo. Pred ustanovitvijo te šole, ko je potujoči učitelj
nehal prihajati, so katoliški učenci hodili v šolo v Ţenavlje, evangeličanski pa v Gornje
Petrovce. Prvi učitelj je bil Julij Shermann. Leta 1915 ga je nasledil István Német. Leta 1917
je šola postala dvooddelčna. Pouk za drugi oddelek so morali izvajati v zasebni hiši. Šolo so
obiskovali otroci iz Šulincev in Lucove. Do leta 1920 so učili v madţarskem jeziku, potem pa
se je začel slovenski pouk. Ker Néméth ni znal slovensko, se je odselil na Madţarsko. Od tega
leta je učila Amalija Kavčič-Toroš. Tik pred prihodom Madţarov leta 1941 je prišel Filip
Babič, vendar skorajda ni učil, saj mu Madţari niso dali delovnega mesta. Ves čas okupacije
je tako poučevala zagriţena Madţarka Ilona Sólijmoš. Po letu 1945 je ponovno začela
poučevati. 1. septembra 1946 je šola prešla v upraviteljstvo v Ţenavljah. Do konca tega leta je
poučevala pripravnica Barbara Sukič, potem pa so jo odpustili. Na njeno mesto je prišla iz
Stanjevcev učiteljica Amalija Lovrec. Dopoldne je učila 4. do 7. razred, popoldne pa 1. do 3.
razred.
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Učiteljica Katica Knehtl Šinkec leta 1951, fotografirana z učenci pred šolo.
V šolo je takrat hodilo 56 otrok. Pouk je bil pozimi prekinjen, ker so vsi učenci
postopoma zboleli za mumpsom. Šolski okoliš je obsegal vasi Šulinci in Lucovo. Po koncu
šolskega leta 1950/51 je Lovrecova bila premeščena na šolo Sv. Trojice, prišla pa sta Janez
Ţemljič in Katica Knehtl.

Učenci in učiteljica Katica Knehtl Šinkec v razredu leta 1951.
S š. l. 1952/53 so bili višji razredi prešolani v Gornje Petrovce, s to šolo pa se je
upravno zdruţila septembra 1957. Leta 1953 sta učila Mladen in Anka Tancer.70
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Mladen Tancer je leta 1964 postal ravnatelj gimnazije Juša Kramarja v Murski Soboti, nato pa predavatelj na

Pedagoški akademiji v Mariboru.
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Učitelj Mladen Tancer z učenci.

Nekdanja osnovna Šulinci danes sluţi vaškim potrebam in je lepo vzdrţevana.
Tancer je bil takrat upravitelj šol Ţenavlje in Šulinci. V š. l. 1958/59, ko sta Tancerjeva odšla,
je prišla z učiteljišča v Mariboru Helena Ţajdela. Takrat je bilo na šoli 46 učencev. Šola je
bila sicer dvoodlečna s prvimi štirimi razredi, vendar s skrajšanim učnim programom.
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1. januarja 1962, ko je bila šola v Šulincih ukinjena, učence pa so prešolali v novo šolo
v Gornje Petrovce, je na šolo hodilo 31 otrok. Zgradba je zdaj lepo vzdrţevana in sluţi
vaškim potrebam.71
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TRDKOVA - MARTINJE
Šolo so ustanovili leta 1860. Učitelj je najbrţ učil po kmečkih domovih. Leta 1868 je
ţe delovala kot enooddelčna občinska ljudska šola. Šolo so gradili leta 1869, učence pa je
sprejela v naslednjem letu.72
Leta 1903 so prizidali še eno učilnico. S tem je postala dvooddelčna. Madţari so jo
vodili pod imenom Martinya, ker je deloma stala v katastrski občini Martinje, deloma pa v
katastrski občini Trdkova.
Občina Trdkova je nastala iz občin Türke in Martinje. Leta 1924 je imela 154 hiš in
okoli 800 prebivalcev. Kronist in tukajšnji šolski upravitelj Aleš Šoštarič kraj opisuje takole:
" Prebivalstvo je dobrodušno. Deca se radi učijo in so precej nadarjeni. V razvoju omike jih
pa ovira kričeča revščina. Tu mora biti učitelj resnično ne samo vzgojitelj temveč oče,
zdravnik, sodnik, odvetnik v eni osebi."73

Osnovna šola Trdkova v Martinju okoli leta 1960.
Prvi znani učitelj je iz leta 1878, in sicer Adamič Pavel (Kokolj: Pál Adamovich), ki je
pri šoli zasadil sadovnjak. Drugi znani učitelj je bil Sándor Szatmári, po narodnosti Srb, doma
iz Bačke. S svojo ţeno je poučeval v Trdkovi šest let. Razen njiju se je zvrstilo več učiteljev,
ki pa zaradi odmaknjenosti kraja in drugih teţavnih ţivljenjskih razmer niso vzdrţali dalj
časa. To šolo so smatrali kot "kazensko mesto". Zadnja madţarska učiteljica Ana Pfeifer je
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tukaj sluţbovala deset let in "sploh ni razumela našega jezika". Vsi učitelji so poučevali
večinoma v madţarščini. Od 1919 do 1922 je šolsko poslopje "imelo zasedeno razno
vojaštvo". Graničarji so naredili veliko škode. Tako so uničili vse "kar je bilo iz lesa". Pouk se
je začel šele aprila 1922.74
Malo drugače lahko preberemo na vloţenem listu v kroniki (deloma tudi v drugi knjigi
izpod peresa Avgusta Minkuša za š. l. 1921/22), kjer piše, da so slovensko začeli poučevati
leta 1921. Šolska poslopja so izgledala takole: drugi šolski sobi je bilo prizidano stanovanje za
upravitelja, postavili so drvarnico, hleve in štale, kjer je lahko učitelj gojil več glav ţivine.
Drvarnico, hleve in štale so vojaki v času bivanja v šoli poţgali. Tako je Mirko Svetec "v
grabi" začel poučevati v prekmurščini, potem pa je prišel gimnazijski abiturient J. Voljč, ki je
učil do 1. marca 1922, ko je iz učiteljske sluţbe izstopil. 20. marca 1922 je začel učiti Avgust
Minkuš iz Murske Sobote in istega leta še Aleksander Zorn. Takrat je bilo vpisanih 105 otrok,
vendar točnega števila šoloobveznih otrok ni bilo mogoče ugotoviti, ker razmere na meji še
niso bile urejene, pa tudi starši niso bili vajeni pošiljati otrok v šolo. Ţe naslednje šolsko leto
je bilo na šoli 125 otrok. Po narodnosti so bili vsi učenci Slovenci, po veri pa razen dveh
evangeličanov vsi rimokatoliške vere.75

Konjska vprega je bila vse do sedemdesetih let 20. stol. najboljše prevozno sredstvo.
Fotografija je iz leta 1965.
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sta zapisala tedanja tukajšnja učitelja Minkuš in Zorn, zato so po vsej verjetnosti verodostojni. Zapisa nosita
datum 28. avgust 1922 in 14. avgust 1923.
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Učitelja sta kraj zapustila in v š. l. 1923/24 ni bilo pouka in šola je ostala prazna. 30.
maja 1924 je delala v krajih Martinje in Trdkova razmejitvena komisija, ki je odločala o
drţavni meji. Pri šoli je izstopil iz avtomobila polkovnik Cree in provokativno vprašal, če ima
šola reden pouk. Vedel je, da ga nima. Bil je naklonjen jugoslovanski ideji, zato je sreski
poglavar naročil šolskemu nadzorniku, naj učni mesti zasede "zakonski par". Na razpis sta se
javila Kristina Pinterič od Sv.Bolfenka pri Kogu in Aleš Šoštarič, doma iz Tribuč pri
Črnomlju, v času boljševizma nadučitelj v Murski Soboti.

Razširjal je letake, imel

zborovanja, skupaj s komunistom učiteljem Pusztaijem pa sta izdajala tednik Novine. Zaradi
tega je Šoštarič bil aretiran ter skupaj s Pusztaiem dalj časa interniran v prisilni delavnici v
Ljubljani. Pinteričeva in Šoštarič sta se ţe prej dobro poznala. Mesto učitelja sta dobila
predvsem zato, ker drugih učiteljev ni bilo mogoče dobiti. Učiteljica Pinterič je v Trdkovo
prišla 5. oktobra 1924. Tam je našla zaostale razmere, saj so tudi starejši učencu bili povsem
nepismeni in šole sploh niso smatrali kot obveznost. Kronist pravi, da bi Pinteričeva gotovo
opešala, če ji ne bi prišel na pomoč Šoštarič kot šolski upravitelj.76
Šoštarič je prišel v Trdkovo 1. februarja 1925. Pinteričeva je učila prvi razred, Šoštarič
pa drugega. Ţe spomladi sta šolo in šolski vrt lepo uredila. Ker so se starši povsem odvadili
pošiljati otroke v šolo, je v začetku proti njim "strogo nastopil". V prvi razred je bilo v š. l.
1924/25 vpisanih "32 dečkov in 38 deklic", v drugi razred pa "28 dečkov in 24 deklic" in iz
Boreče še s prihodom Šoštariča še "10 dečkov in 7 deklic"; skupaj 139 učencev. Kmalu je
postal ljudski prosvetitelj. Ljudem je svetoval pri pridelovanju pridelkov, glede prehrane in
higiene kakor tudi glede narodnega prosvetljenstva. Kmalu se je prepričal, da to ljudstvo "ne
pozna marsikatere zelenjave" in učencem razdelil "raznovrstno seme kot na primer stročnati
fiţol in grah … ker raznovrstna hrana vzdiguje narodno zdravlje ". Ob vidovdanski proslavi je
v kroniko zapisal, da je "tukajšnje ljudstvo precej napito z madţarskim duhom" in da so
"Prekmurci edini potomci panonskih Slovencev".
1. septembra 1925 je ustanovil vzorno meteorološko postajo. Oktobra mu je ţena
Kristina rodila sina Davorina in imela mesec dni porodniški dopust. Oktobra istega leta je
ustanovil podmladek Rdečega kriţa. Ta organizacija je v naslednjih letih precej blaţila teţke
gmotne razmere prebivalstva, saj je Šoštarič navezoval stike z različnimi kraji po Jugoslaviji
(učenci so si dopisovali z vrstniki iz Beograda, Makedonije, Maribora, Splita, Budve,
Sarajeva, Boke Kotorske) in pridobil precej denarja in različnega blaga, tudi iz Amerike.
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V osemčlanskem šolskem odboru, ki je aktivnosti vodil, je bil predsednik Vendel
Šanko, blagajnik Joţef Sukič in zdravstveni nadzornik Janko Kuhar. Sodeloval je tudi
zdravnik dr. Albin Gregorc.

Še makadamska cesta skozi Martinje. Na levi strani,
za Sukičevo gostilno, je šolska zgradba.
Šoštarič je starše klical na roditeljske sestanke vsak mesec in šolski obisk se je zelo
popravil. Pri tem je zapisal, da je v "naši šoli izključena palica". Pozimi je razhajala epidemija
ošpic in umrli so štirje predšolski otroci. V naslednjem šolskem letu je bila šola ţe
trirazrednica. Takrat je v šolo hodilo ţe 152 otrok. Učitelj je bil med šolskim letom večkrat
bolan "na revmatizmu in ţivcih". Na meteorološki postaji je zabeleţil, da je od 1. do 15. julija
leta 1926 padlo 2630 mm padavin. Velike nalive so spremljale hude nevihte in toča in pravi,
da zato "gledamo obupano proti bliţajoči se zimi". 21. julija 1926 je ustanovil "Prosvetno
društvo na severnem tromejniku na Trdkovi". Pri šoli je uredil čebelnjak, otroci pa so zasadili
akacijo, pozneje tudi borov gozd. Uredil je šolski vrt in cvetlične grede, zasadil sadovnjak in
postavil trtne brajde. 24. decembra 1926 je umrl tukajšnji ţupnik in veroučitelj Alojz Kuhar.
Na njegovo mesto je bil imenovan lendavski kaplan Anton Čirič.
Zaradi večmesečne učiteljeve bolezni je prišla učit Nada Bernot iz Maribora. Marca
1928 je prišla bolnega učitelja nadomeščat Amalija Skok z Jesenic. 23. maja 1928 so priredili
shod na Tromejniku, kjer so se srečali z učenci in učitelji jennersdorfskega sreza in Gornjega
Senika. Zbralo se je nad 500 učencev in njihovih učiteljev. V "bratskem objemu" so peli vsak
svojo himno in druge pesmi ter recitirali v treh jezikih. Avstrijski učitelji so šli potem v
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Trdkovo, kjer so jih pri Lepoševih lepo pogostili. Tega leta je šola nabavila dve novi tabli,
stenski zemljevid in globus, računalo ter stavnico črk.

Učiteljica Jelena Kecman-Radisavljević z učenci okrog leta 1968.
V ozadju so še učila, ki jih je priskrbel Šoštarič ţe pred vojno.
V š. l. 1928/29 je bilo vpisanih 157 učencev. Zima je bila zelo huda. Mraz in tudi do
meter visok sneg sta trajala do aprila. Učencem so iz Ljubljane poslali nekaj oblek. Februarja
pouka ni bilo. Iz Prage so dobili po zaslugi Šoštariča različna učila v vrednosti 30.000 Din,
kar je bila velika vrednost. Tako je šola postala najbolje opremljena v "celem Prekmurju".
Pinteričeva je zaradi vedno pogostejše učiteljeve bolezni (z ţe upokojenim Šoštaričem se je
poročila šele 20. januarja 1932 v Zagrebu) morala učiti sama. Proti koncu šolskega leta je tudi
ona zbolela. 3. oktobra 1929 je sem prišla učit Marjeta Jan s Hodoša. Spomladi so šolo
popravili in jo naredili "prav lično". 1. maja 1930 je Janova sluţbo odpovedala.
20. maja 1930 je bil Šoštarič s skoraj 37 let delovne dobe tudi uradno upokojen.
Občina mu je izročila "pohvalni dekret". Upraviteljsko mesto je prevzela Kristina Pinterič, ki
je 156 učencev poučevala sama. Ko je bil ţe upokojen, je Šoštarič učil domače fante
prostovoljno in po končani osnovni šoli poslal v uk različnih obrti v Zagreb. S š. l. 1931/32 je
prišel iz Maribora učit abiturient Jakob Meško. Začelo je delovati sokolsko društvo. 12. marca
1931 je prišla kot tretja učna moč še Emilija Kogej.77
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Šoštaričeva sta stanovala v šolskem stanovanju. Junija 1934 je Šoštarič umrl. Tega
njegova ţena kot šolska upraviteljica v kroniki, ki jo je pisala še tudi naslednji dve šolski leti,
iz neznanih razlogov ne omenja. Kokolj je o tem napisal: "Hvaleţnost za delo, ki ga je opravil
v korist učencev, šoli in okoličanom, je poţel zaradi moralno dvoličnih in politično
nazadnjaških nasprotnikov tako, da so ga po smrti junija 1934 pokopali kot krivoverca zunaj
pokopališča."78
V naslednjem šolskem letu je šola postala sedemrazredna, 160 vpisanih učencev pa so
poučevali v treh oddelkih. Meško je bil premeščen na Cankovo. Januarja 1932 je Kogejeva
odšla v Kuzmo, na njeno mesto pa je od tam prišel pripravnik Anton Costa. Šolo je tega leta
obiskovalo 164 učencev. Konec leta 1932 je Costa odšel na šolanje v Zagreb in ostala je
zopet le Šoštaričeva. S februarjem 1933 je tukaj začel spet učiti Jakob Meško. Tega leta je
bilo vpisanih v šolo 181 otrok. Jeseni tega leta je prišla učit Marija Jazbec-Meško. Šolsko
občino Trdkova so teritorialno razdelili na vas Trdkovo, ki je sedaj spadala v upravno občino
Gornja Lendava (Grad) in na vas Martinje, ki je bilo vključeno v upravno občino Gornji
Petrovci. Ob smrti kralja Aleksandra so tudi pri trdkovski šoli zasadili spominsko lipo. Junija
1936 je šolo obiskovalo 166 otrok.79

Otroci so urejali šolsko okolico. Fotografija je iz leta 1965.
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10. oktobra 1936 sta bila premeščena na šolo Sv. Rupert v Slovenskih goricah Jakob in
Marija Meško. Istega dne je na lastno prošnjo v Krog odšla tudi Kristina Šoštarič. Tega leta je
šolo obiskovalo 157 otrok. Kronist je zapisal, da so vsi učenci slovenske narodnosti in vsi so
rimokatoliške vere. Iz Bogojine sta prišla Rastislav in Emilija Slokar. Iz šole Marija Sneţna je
septembra 1936 prišel tudi Franc Luţnik. 1937 je bila ustanovljena občina Kuzma in Trdkova
je odslej spadala v to upravno občino, 1. aprila 1939 pa je bila ustanovljena ţupnija v Kuzmi.
S tem je bil zamenjan tudi veroučni učitelj: ţupnika Antona Čiriča je zamenjal ţupnik Mihael
Jerič iz Kuzme. Septembra 1938 je na šolo prišla kot četrta učna moč novinka Emilija
Kocjan. Šolski obisk se je vsako leto slabšal. Vse več ljudi je odhajalo na delo v Nemčijo,
torej v Avstrijo, kajti Avstrija je bila leta 1938 priključena k Nemčiji in doma je
primanjkovalo delovne sile, zato so učenci veliko ostajali doma. Ponovno so uredili šolski
okoliš in posadili precej novega sadnega drevja. Na njivah se je izvajal kmetijski pouk.
Uprizorili so tudi ţaloigro Dve nevesti. 20. aprila 1940 je umrl ţupnik Anton Čirič. To šolsko
leto je zaključilo 135 otrok.80
Šolsko leto 1940/41 se je začelo normalno. V Evropi je ţe divjala vojna. Mnogi moški,
ki so dobili poziv na oroţne vaje, so pobegnili v sosednji Nemčijo in Madţarsko. Delavci, ki
so prihajali domov, so bili "zastrupljeni s hitlerjevsko propagando" in "poštenemu Slovencu je
bilo najpametneje molčati, kajti vohuni so bili ţe na delu". Po nalogu banovine so šolsko leto
zaključili 30. marca 1941. Na šoli so takrat poučevali Rastislav in Emilija Slokar ter Emilija
Kocjan. Nadzornik Antauer, ki je ţe imel na suknjiču madţarsko zastavo, je prišel v
spremstvu madţarskega šolskega referenta Rudolfa Rossocija. Ker na šoli nista našla
nobenega madţarskega simbola, temveč le slovenske knjige, sta bila zelo nezadovoljna.
Potem se je začela doba okupacija. Aprila 1941 so skoraj na vsaki hiši visele "hitlerjevske
zastave". "Nikoli prej in nikoli pozneje nisem videla na nobeni hiši nikake zastave, " je
napisala v kroniki leta 1946 Emilija Slokar.81
6. aprila 1941, ob 5.uri zjutraj, so jugoslovanski graničarji zapustili mejo, ob 8. uri pa
so iz Murske Sobote dobili sporočilo, da so mesto zasedli Nemci. Upravitelj Slokar je bil 2.
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aprila mobiliziran na pošto v Ljubljano in na šoli sta ostali le učiteljici. Pouka več ni bilo.
Naslednji dan je prišlo v vas s tromeje okoli 100 Nemcev. Ker je z vsake hiše visela nemška
zastava (izjema je bila le šola), so odšli naprej, saj razmere niso potrebovale vojaštva. Na šolo
je prišlo stanovat deset nemških planincev, ki pa niso pozdravljali s hitlerjevim pozdravom,
temveč z "dober dan". Na meji so se večkrat pojavili tudi Madţari, ki pa so se Nemcem
skrivali. Madţarska vojska je prišla z Gornjega Senika 17. aprila zjutraj. Sprejema ni bilo, le
"paglavci so iz varne razdalje vpili Heil Hitler". Seničani so prejšnji dan obesili na trdkovsko
šolo madţarsko zastavo, toda ponoči je zmanjkala,

"zastave s kljukastim kriţem pa so

obleţale v cestnih jarkih". Madţari so takoj vzpostavili oblast in v "predpotopni
prekmurščini" na razglasih oznanili "silno sodbo", ki je Madţarom omogočila ponovno
priključitev Prekmurja h kroni sv. Štefana. Maja 1941 se je vrnila učiteljica Kristina Pinterič,
ki pa ni znala madţarsko, vendar je vseeno nekako učila in pri tem izkazovala velik
"madţarski patriotizem".82

Martinjska šola okoli leta 1965.
11. avgusta so se morali slovenski učitelji iz šole izseliti. Slokarjeva sta odšla v
Borečo. V počitnicah so Madţari izdali v podpis staršem izjavo, v katerem jeziku naj bi se
otroci v šoli učili. Starši so lahko izbirali med madţarskim, nemškim in vendskim
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(prekmurskim) jezikom. Martinjčani so se vsi izrekli za vendski, Trdkovčani pa deloma za
nemški, deloma za madţarski, češ da prekmurski ţe tako in tako znajo.
V počitnicah so prišli madţarski učitelji: 28 let stara Elizabeta Vastag, ki ni znala
slovensko niti besede, in Roman Furek z ţeno Elizabeto, oba s Ptuja. 15. septembra se je začel
pouk, seveda v madţarščini. Če so učenci govorili v šoli "vendski", so bili kaznovani z
"deraši" (udarci s palico največkrat po goli zadnjici). Madţari so vse slovenske knjige
odpeljali. Predsednik šolskega odbora je bil pri tem zelo dejaven, toda Martinjčani so ukaz le
deloma izpolnili, medtem ko so ga Trdkovčani izpolnili v celoti. Madţari so knjige deloma
zaţgali v Kuzmi, deloma pa so jih razprodali trgovcem za star papir. Arhiv so slovenski
učitelji večinoma uspeli skriti.83
V vas so občasno prihajali ţandarji, katerim so domačini zaradi perja za klobuku rekli
"kokotje". Kmetje so morali oddajati za vojsko tudi ţivila. Oktobra 1943 je bil nad Martinjem
sestreljen ameriški bombnik. V njem so umrli trije ameriški vojaki. Pokopani so na
ţenaveljskem pokopališču. Mladina se je morala udeleţevati "leventskih vaj". 18. marca je v
Boreči začela delovati enorazredna šola, kjer je učila učiteljica Vastag. V Martinju je zato
ostala prav tako enorazrednica. V Borečo je prišel učitelj Janos Pest, ki se je kmalu naučil
prekmurščine, vendar je po vasi govoril, da bodo prišli Rusi. Madţari so zdruţili Trdkovo in
Martinje in novonastali "Magyarfok" priključili Gornjemu Seniku. Z nastopom njilašev so
začeli moške mnoţično pošiljati v delavske bataljone. Oktobra 1943 je bil aretiran tudi
Rastislav Slokar. Madţarom so pomagali domači pomagači, ki so hitro pozabili svoj rodni
jezik. Izdajali so madţarske nasprotnike in vojne skrivače. Učiteljstvo je bilo do okupatorja
različno usmerjeno. Nekateri so čez noč, čeprav prej vneti "Jugoslovani", postali madţarski
podaniki. Tako je, kot piše Slokarjeva, petrovski učitelj Paulik Madţare pozdravil "kot svoje
rešitelje", čeprav se je "20 let kazal navdušenega Jugoslovana".84
Pozimi 1944 so se v šoli zopet naselili Nemci, po vasi pa so se naselili madţarski
begunski oficirji. Med seboj so si bili oboji zelo sovraţni. Tudi njilaši v civilu in madţarski
vojaki si niso bili prijazni. Njilaši so jemali ţiveţ in strahovali prebivalstvo, ki je, tako kot
madţarska vojska, vsa ušiva, stradalo. V vas so se zatekli tudi madţarski bogataši, katerim je
oholost z bliţajočimi se Rusi vidno plahnela. Februarja 1945 je na Goričko prišla Prekmurska
partizanska četa. Marca so se partizani oglasili pri Slokarjevih v Boreči in pri Vinerjevih v
Martinju. Vaški ovaduh jih je kar v spodnjih hlačah, sredi noči, tekel naznanit na Srebrni breg,
83
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zato so se umaknili v Porabje. V Verici so bili izdani. V bojih je padel Alojz Škerjanec-Mirko,
namestnik komandanta Prekmurske čete. Njegov ţivljenjepis hrani arhiv Osnovne šole Gornji
Petrovci. Nepregledne kolone beţeče nemške in madţarske vojske ter raznovrstnega civilnega
prebivalstva so se pomikale proti zahodu. "Njilaši so izginili na veliki četrtek kot kafra". Na
vzhodu je grmenje topov bilo vse glasnejše. Ponoči so se lepo videli plameni goreče nafte in
plina v Kaniţi.
31.marca (na veliko soboto zjutraj) so iz smeri Čepinci prišli prvi ruski tanki. Nemci
in Madţari, ki so odvrgli oroţje v gozdove, so pred njimi zbeţali. Ruska pešadija je prišla čez
dva dni. Domačini so morali iti kopat strelske jarke, kajti fronta je tekla le pet kilometrov od
tod proti zahodu. 8. aprila 1945 so v Martinju ustanovili krajevni odbor OF. Učitelj Furek je
bil mobiliziran in je pozneje odšel v Brezovce. Slokarjeva je postala sekretarka OF. Skupaj z
moţem sta se vrnila na šolo. Sodelovala sta z Rusi. Na šoli sta ponovno začela poučevati v
slovenskem jeziku. 25. maja so priredili proslavo v čast "rešitelju jugoslovanskih narodov,
maršalu Jugoslavije Josipu Brozu-Titu."85
Š. l. 1945/46 se je začelo 15. oktobra z novim "ideološkim nabojem". Vneto so
proslavili vse praznike nove oblasti, učence pa začeli vzgajati v "socialističnem in sovjetskem
duhu". Verska vzgoja je ţe jeseni prenehala. Novih knjig še ni bilo, na šolo je pa prihajal
Ciciban, iz katerega so se potem učili čitati. Za mladino so pozimi organizirali tečaje branja,
pisanja, računanja in nove zgodovine ter zemljepisa. Poleti se je razširila griţa, zaradi katere
so umrli trije predšolski otroci. Ljudje iz Martinja in Trdkove so hodili z dvolastniškimi
izkaznicami obdelovat svojo zemljo tudi v Porabje. Tam so prihajali v stik z domačini, ki so
jim govorili, da v Jugoslaviji nazadujejo, s čimer se Slokarjeva v kroniki ne strinja. Na šolo je
večkrat prihajal dajat smernice za delo član okroţja Janko Liška, pozneje ravnatelj soboške
gimnazije. Šolo je tega leta obiskovalo okoli sto učencev. Trdkova je takrat štela 105
gospodinjstev, Martinje 52 in zahodni del Boreče, ki je spadal v trdkovski šolski okoliš, 17
gospodinjstev. V teh gospodinjstvih je ţivelo 888 ljudi, od tega 557 v Trdkovi.86
Tudi Trdkova je občutila obvezno oddajo ţivil. Začela se je takoj po končani vojni.
Aktivistka Sladičeva piše, da so se kmetje "potrudili" in oddali tudi veliko viškov. Glede na
vsesplošno pomanjkanje hrane takoj po vojni viškov ni bilo, temveč je svoje naredil
"revolucionarni zagon", tako da Sladičevi tukaj ni mogoče povsem verjeti. "Grešniki" so bili
javno oţigosani. Sladičeva jih je poimensko in po hišnih številkah vpisala celo v šolsko
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kroniko. Število učencev je padlo na 83 in šola je postala dvooddelčna. Veliko teţav je bilo
tudi z zdravjem otrok, saj je poleg zelo razširjene obolelosti zob razhajal tudi trahom, zato je
na šoli delovala protitrahomska postaja. Ustanovljena je bila pionirska organizacija, v katero
so bili vključeni vsi učenci, mladinski aktiv in organizacija RK. Pozimi je učiteljica vodila
različne tečaje in predavanja. Vzpodbujala je uvajanje različnih novosti in med drugim
zapisala, da se kmetje "traktorjev bojijo", ker mislijo, da traktor zemljo "vzame." Do 5.
februarja 1947 sta učila na šoli učitelja Rastislav in Emilija Slokar, "od tega dne pa ona
sama".87
S š. l. 1950/51 sta bili učiteljici Ela Slokar in Joţica Zupančič premeščeni. Zvrstili so
se štirje mladi učitelji, med njimi tudi Štefan Časar, toda kmalu je moral oditi, najbrţ na
prisilno delo, a se je v naslednjem šolskem letu vrnil, z njim pa je prišla tudi Dragica Horvat.
Junija 1952 sta se poročila. V šolo je takrat hodilo 109 učencev, v naslednjem letu pa na 114.
V tem letu so tudi popravili šolo, očistili okolico in zasadili cvetlično gredo. Upraviteljstvo je
bilo v Ţenavljah. Z začetkom š. l. 1953/54 je prišla učit Olga Petek, doma s Ptuja. Šola je
postala trioddelčna. Število učencev je naraslo na 134, v naslednjem letu pa jih ţe bilo 143.
Poleti 1955. je med vasema Trdkova in Martinje nastal spor, v kateri katastrski občini
stoji šola. Prišel je "geometer" in izmeril, da šolsko poslopje stoji v Martinju. Tako je šola
pripadla vasi Martinje in dobila hišno številko 52, po novi upravni razdelitvi pa je spadala v
občino Petrovci-Šalovci. Uradni naziv šole je bil še vedno Trdkova. Spomladi 1956 so se
učenci prvič peljali z vlakom in bili prvič v mestu, v Murski Soboti. Upraviteljstvo je prišlo
ponovno na šolo, upravitelj pa je bil Štefan Časar. Število učencev se je povečalo na 157.
Tega leta je poljščine večkrat hudo pustošilo neurje s točo. Začela je delovati "mlečna
kuhinja".
Ob vstaji na Madţarskem je bilo prebivalstvo zelo vznemirjeno. Videli so premike
večjih vojaških enot jugoslovanske vojske. Bali so se nove vojne in si nakupili polno zalog,
tako da so trgovine po vaseh ostale prazne. Pogosti so bili pobegi čez mejo. Tako je samo od
julija 1956 do septembra 1957 pobegnilo sedem druţin iz Trdkove in dve iz Martinja. S tem je
šola izgubila deset otrok. V Martinju je bil medtem dograjen gasilski dom z lepo dvorano.
S š. l. 1957/58 je prišla učit Helga Fartek iz Kuzme in na šoli so organizirali štiri
oddelke. Prvič so organizirali "dolgi" izlet in sicer na Gorenjsko. Člani gasilskega društva so
pripravili dve igri, ki sta jih organizirala Časarjeva. nastopili so doma, gostovali pa so tudi v
sosednjih vaseh. Kljub odselitvam in pobegom je število učencev naraslo na 158. V
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naslednjem letu je petrovsko podjetje Remont zgradilo novo stranišče. S tem šolskim letom
sta odšli učiteljici Olga Čerpnjak in Helga Fartek. Na novo se je zaposlila Jelena Kecman,
menda vojna sirota iz Bosne. V vaseh Martinje in Boreča je 1. julija 1960 prvič zasvetila
električna luč. V Trdkovi se je to zgodilo 25. januarja 1961.V Martinju sta se tedaj prvič
oglasila dva radioaparata, v Boreči pa sedem. Število učencev je naraslo na 185. Poleti 1960
sta se Časarjeva skupaj z otrokoma odselila v Mačkovce.88

Martinjski maturanti leta 1967 in učiteljice (z leve) Amalija Temlin,
Stanka Razdevšek, Šarika Pintarič in Kristina Črnko ter učitelj Rihtarič.
V začetku leta 1960 je 188 učencev učila Kecamnova sama. Učenci so prihajali v šolo
v izmenah. Kmalu sta prišli še Irena Glavač iz Srednje Bistrice in Marija Kulčar iz
Domanjševcev. Pouk je začel teči bolj normalno. Upraviteljica Kecmanova je nastopala zelo
"revolucionarno". Tako je med drugim šolskemu odboru očitala, da "je do sedaj bil
predsednik šolskega odbora obenem cerkveni odbornik" in "da odbor sestavljajo največji
reakcionarji, kar se odraţa na današnji vzgoji mladine, ki nepretrgano obiskuje verouk."
Zapisala je tudi, da "dokler bodo šolo vodila takšna vodstva, šolska reforma ne bo realizirana"
in da nam "verske skupnosti zastrupljajo mladino, … kar je velika zavora v naši socialistični
druţbi." 6. februarja 1961 je prišel učit še Avgust Poţonec, sicer gozdarski tehnik, ki "je
zaročenec tov. Kulčar Marije" in začeli so z oddelčnim poukom.
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Naslednje šolsko leto je bilo vpisanih ţe 206 učencev, saj so prišli učenci "pastirčki" in
učenci iz Ţenavelj. Pouk je potekal celodnevno. Proti koncu leta 1962 je šola postala
podruţnica šole v Gornjih Petrovcih. Upravitelj je bil Miroslav Viher. S š. l. 1062/63 sta se
preselila v Dobrovnik Marija in Avgust Poţonec. Na šolo so prišli mladi učitelji Štefan Celec,
Amalija Temlin in Erika Krenos. Veliko učencev je odhajalo za "pastirčke" na druge šole,
tako da je število učencev upadlo na 172. Celeca, ki je odšel v vojsko, je zamenjal Anton
Serec. Leta 1964 sta se Kecmanova in Krenosova poročili, obe s podoficirjema JLA.
Krenosova se je odselila.89

Učiteljski kolektiv leta 1968 (od leve proti desni): Šarika Pintarič-Gubič,
Marjana Ljubec, Štefan Celec, Kristina Črnko-Grah in Amalija Temlin-Lang.
V š. l. 1965 so prišle tri mlade učiteljice: Šarika Pintarič, Kristina Črnko in Stanka
Razdevšek. Vrnil se je tudi Celec in tako je bilo na šoli šest oddelkov. V naslednjem letu je
Celeca zamenjal telovadni učitelj Rihtarič. Š. l. 1966/67 je obiskovalo 117 učencev.
S š. l. 1967/68 se je ponovno, sedaj s študija, vrnil Celec, tako da je bilo na šoli šest
učnih moči. Rihtariča je zamenjala Marjana Ljubec, doma iz Kamenščaka. Začele so se
razprave o prešolanju višjih razredov v Gornje Petrovce. Starši se s tem niso strinjali,
učiteljstvo pa se je zaradi vedno manjšega števila učencev v oddelkih in neustreznih prostorov
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za pouk s tem strinjalo. V naslednjem šolskem letu je prišla še učiteljica Majda Fujs, tako da
je na šoli učilo sedem učiteljev. Na šoli je bil 101 učenec.90
1. septembra 1971 so učence od 5. do 8. razreda prešolali v Gornje Petrovce. Šola je
postala petrovska podruţnica. Na šoli sta učili Kristina Grah in Jelena Radisavljević. Drugi
učitelji so večinoma nadaljevali z delom na petrovski šoli. 1. septembra 1975 je bila šola v
Trdkovi-Martinju ukinjena. S tem je svoje stoletno poslanstvo zaključila.91

Šolsko zgradbo so pred desetimi leti porušili. Danes je tam nogometno igrišče.
Zgradbo so v devetdesetih letih podrli. Na prostoru šole je zdaj igrišče. Leta 2000 je
Občina Gornji Petrovci od Občine Kuzma odkupila del zemljišča, ki je spadalo v katastrsko
občino Trdkova. Ostala je bliţnja zgradba bivše kmetijske zadruge, ki je sedaj lepo
obnovljena in sluţi gasilcem in športnemu klubu.
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ŽENAVLJE
Pred letom 1872 je občinska šola domovala po zasebnih hišah. Leta 1872 je drţava
odobrila prispevek za gradnjo tamkajšnje šole, vendar so ga Ţenaveljčani odklonili, češ da ne
morejo uresničiti prevzete obveznosti. Leta 1875 šola ni imela učitelja, zato je šolski odbornik
Janoš Berke prosil ţupnijskega šolskega nadzornika, da jim ga priskrbi. Leta 1883 je bila šola
podrţavljena. Šolski okoliš je obsegal vasi Ţenavlje, Neradnovci in Boreča.
Pouk je potekal v majhni hiši, ki jo je drţava najela od otovskega učitelja Janoša
Šlankoviča. Leta 1899 je drţava odkupila to hišico in 4 orale zemlje ter jo preuredila v lastno
šolsko poslopje z dvema učilnicama in stanovanjem za učitelja. Leta 1904 so šolo razširili v
dvooddelčno.
Prvi učitelj Lajos Paply je sluţboval dve leti. Z njim je Lajos Györfy ostal samo eno
leto. Šele tretji učitelj Ferenc Darvaš se je vţivel v tej oddaljeni hribovski vasi in poučeval 37
let (od 15.oktobra 1886 do upokojitve 29. februarja 1924). Pridobil si je zaupanje in sloves
ljudskega prosvetitelja. Od leta 1918 do 1932 je bil tudi prvi inšpektor petrovske
evangeličanske občine. 3. oktobra 1925 se je šola razširila v trioddelčno. Darvaša je nasledil
Arpad Benkovič, doma iz Dokleţovja, ki pa je ţivčno bolan umrl 24. oktobra 1925. Po
Benkovičevi smrti je šola ostala mesec dni zaprta. Tedaj je prišla Alojzija Rihar.92
V š. l. 1926/27 je prišel v Ţenavlje Rudolf Pipa. Šolsko kroniko je začel pisati šele z
naslednjim šolskim letom. Tu je zapisal, da je iz Ţenavelj v Domanjševce odšel duhovnik in
evangeličanski duhovnik Ludvik Hari. Takrat je bilo v šoli vpisanih 137 otrok. Šolski okoliš
je obsegal vasi Ţenavlje, Borečo in Neradnovce.93
1. septembra 1928 je prišel učit Karel Škerget, doma iz Lipovcev, ki je bil tudi
upravitelj. Učila je še Franja Jerala, v drugem polletju pa Valerija Vokač. Verouk sta učila
katoliški duhovnik Anton Čirič in evangeličanski duhovnik Štefan Godina. Takrat je bilo
vpisanih 126 otrok, od tega 102 evangeličanske vere in 24 katoliške vere. Franja Jerala se je
vrnila in kmalu so na šoli delali vsi trije. Toda Jerala je 1. februarja 1932 odšla, nadomestila
pa jo je Roza Debevc, doma iz Borovnice. Učenci so obdelovali šolski vrt. Vadili so se tudi v
cepljenju sadnega drevja, pozimi pa so nastopili s tremi igrami. Telovadba je potekala po
"sokolskem sistemu". Učitelji so poučevali kmetijski pouk in ročno delo. Število otrok je
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Miroslav Kokolj-Bela Horvat, Prekmursko šolstvo, str. 512.
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Šolska kronika. Napisal jo je Rudolf Pipa.
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zopet naraslo: sedaj ponovno na 137, ţe v naslednjem letu pa na 146. Ob smrti kralja
Aleksandra so na šolskem dvorišču zasadili spominsko lipo.

Šolska zgradba in učitelj Škerget Karel z otroci leta 1934.
18. avgusta 1934 je vas Ţenavlje postala znana po vsem svetu. Takrat je v dolini pristal
balon z belgijskima znanstvenikoma Maxom Cosynsom in Nere van der Elstom. Po srečnem
pristanku sta bila zelo izmučena in sta prvo noč prespala v stanovanju šolskega upravitelja
Škergeta. Le prisebnim domačinom se imata zahvaliti, da sta ostala ţiva in da so instrumenti,
s katerima sta raziskovala ozonske plasti, meteorološke pojave in magnetne tokove v
stratosferi, ostali nepoškodovani. To je bil za malo zakotno vasico pravi veledogodek, saj je v
vas pridrvelo naslednji dan ogromno ljudi in so o njej pisali časopisi po vsej Evropi in celo v
ZDA.94
V tem šolskem letu je bilo na šoli ţe 165 učencev, toda s tem letom je število učencev
začelo upadati.V jeseni 1936 sta bili s šole premeščeni obe učiteljici in prišel je Maks Lorbek.
Na šoli je učil le leto dni, namesto njega pa sta prišla Andrej Ţvan in Ana Bučar. Tudi ta dva
sta bila premeščena in na šoli je s š. l. 1939/40 začela učiti poleg Škergeta Vera Jarc in
pozneje še Ida Ribič. Tega leta je bilo na šoli 119 otrok.95
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A. Ruţič, Mersi bien, Šenavle. Zloţenka je nastala ob odkritju obeleţja, ki ga je postavila Občina Gornji

Petrovci. 18. avgusta, kot spomin na ta dogodek, praznuje občinski praznik.
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Do sem je Škerget zapisoval kroniko sproti za vsako šolsko leto.
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Novo šolsko leto se je kljub vojni v Evropi začelo normalno. Tako je bilo do 31. marca
1941, ko so zaradi bliţajoče se vojne šolo morali predčasno končati. Učitelj Škerget je bil
mobiliziran 2. aprila. Takoj po madţarski okupaciji je Ribičeva šolo zapustila in odšla v
Maribor k staršem, Vera Jarc pa se je iz šole morala odseliti 15. maja. Najprej je tritedenski
tečaj vodil Karel Barbarič iz Šalovec, povojni šolski inšpektor. Potem je bil premeščen v
Kuzmo. Ko so se starši izjasnjevali o učnem jeziku, se je pod pritiskom domačega ţupana
večina staršev izjasnila za madţarski jezik. V š. l. 1941/42 sta ţe začeli učiti v madţarščini
učiteljici Vilma Sass in Marija Kovač. Iz nemškega ujetništva se je oktobra vrnil tudi Škerget.
Kovačeva je morala v zimskih počitnicah šolo zapustiti. V š. l. 1943/44 je po Škergetovih
prizadevanjih pouk ţe potekal deloma tudi v prekmurščini.

Šolski upravitelj Rihard Ovček leta 1952.
3. novembra 1943 je na meji z Martinjem in Neradnovci strmoglavil ameriški
bombnik. Trije piloti so se rešili s padalom, trije pa so umrli. Te so s cerkvenim obredom
pokopali na ţenaveljskem pokopališču. To so bili: Frank D. Weldon-315 S. Mais, Liwistoron
P.a., Ernest F. Clarke Jr. - Qutovn B.J.V.D. Baltimore, N. J. in Norman A. Tubman 870
Walmunt, St. Newton Mais.
V zadnjem letu vojne je bilo vpisanih 79 otrok. Pritisk na prebivalstvo je bil zmeraj
močnejši. Mnogi so morali na prisilno delo, po hišah pa so nameščali madţarske begunce.
Februarja je prišla v vas partizanska enota, ki jo je vodil Franček Majcen. 31. marca 1945
zjutraj, na veliko soboto, so v vas prihrumeli prvi ruski tanki. 2. maja so v Gornje Petrovce za
ves okoliš priredili partizanski miting. Govorila sta Škerget in Banfi, učitelj iz Adrijancev.
Povsod so ustanovili odbore OF. Do 15. maja so bili v šoli Rusi. Pouk je potekal ponovno v
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slovenskem jeziku, učil pa je Škerget. Do počitnic je bilo osem tednov pouka. Tudi novo
šolsko leto se je začelo samo z učiteljem Škergetom. Medtem so bile tudi volitve, kjer je bila
zapisana stoodstotna volilna udeleţba. Kljub pritiskom in goljufanju so našteli precej kroglic
tudi v "črnih skrinjicah". Volilni odbori "slabega rezultata" za OF niso smeli prikazati, tako da
je bila zmaga OF zagotovljena vnaprej.
Januarja je prišla učit še Terezija Čergulj. Začeli so proslavljati vse praznike nove
oblasti. Ker slovenskih knjig ni bilo, so si pomagali z izvodi Pionirja. Tega leta so imeli še
boţične praznike.96

Učiteljica Irma Ovček leta 1953.
S š. l. 1946/47 so šoli Ţenavlje in Šulinci zdruţili v eno upraviteljstvo. Skupni
upravitelj je postal Škerget. V začetku leta je še učila Barbara Sukič, potem pa je bila
odpuščena in prišla je Amalija Lovrec. V Ţenavljah je bilo 70 učencev, v Šulincih pa 55.
1. septembra 1947 je bila trdkovska šola priključena k ţenaveljskemu upraviteljstvu,
tako da je šolski okoliš obsegal sedem vasi. V šoli v Ţenavljah je bilo 85 otrok. Pod vodstvom
Škergeta so začeli graditi zadruţni dom. Naredili so 60.000 kosov opek. 12. septembra 1948
je bila stavba pokrita. Vaščani Ţenavelj in tudi Neradnovcev so opravili okoli 20.000 delovnih
ur. 30. junija 1949 je bila otvoritev. To zimo je bilo ustanovljeno kulturno društvo Miško
Kranjec. Priredili so dve dramski predstavi. Dramske predstave so prirejali tudi v naslednjih
letih. Novembra 1949 je prišlo do reorganizacije krajevne oblasti. V KLO Ţenavlje sta sedaj
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Ta del kronike je napisal Škerget za nazaj in ima datum 30. avgusta 1946.
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spadali vasi Ţenavlje in Neradnovci, v KLO Trdkova Trdkova, Boreča in Martinje, v KLO
Šulinci pa Šulinci in Lucova.97

Učiteljica Regina Patty, poročena Mandac.
Konec š. l. 1950/51 so bili učitelji iz vsega upraviteljstva premeščeni. Škerget je moral
v Lipovce. V Ţenavlje je prišel učit Rihard Ovček iz Prosenjakovcev. Naslednje leto je začela
učiti tudi Irma Ovček, sicer gimnazijka. V tem letu so obnovili šolo in učiteljsko stanovanje.
V š. l. 1953/54 je bila nameščena še tretja učna moč, učiteljica Regina Patty, kmalu poročena
Mandac. Starše so učitelji uspeli prepričati, da so učenci šli na izlet v Zagreb. Dvakrat so šli v
kino v Čepince. 15. oktobra 1955 je bila s šole premeščena Regina Mandac. Z zaključkom
tega šolskega leta sta Ţenavlje zapustila tudi Ovčekova.98
S š. l. 1956/57 sta prišla učit Ivan Zajc in Marija Ţilavec. V šolo je bilo vpisanih 87
otrok. Z novim šolskim letom je namesto Ţilavčeve prišla Nada Firman. Naslednje šolsko leto
je namesto Firmanove prišla Olga Bohar. Tega leta je šolo obiskoval 101 učenec, potem pa ţe
106. 1. januarja 1962 so v Gornje Petrovce bili prešolani učenci višjih razredov, šola pa je
postala podruţnica petrovske. Zajc je oba oddelka učil sam. Na šoli je ostalo 50 učencev
niţjih razredov, ki so se učili v dveh kombiniranih oddelkih. Začela je delovati "mlečna
kuhinja". Konec tega šolskega leta je odšel tudi Zajc.99
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Zadnji del kronike za ţenaveljsko šolo je Škerget napisal 31.8.1951.
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Šolska kronika. Šolska kronika. Do sem jo je napisal Rihard Ovček.
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Zajc je zadnjo kroniko na tej šoli napisal 30. avgusta 1963.
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Šolska zgradba, fotografirana okoli leta 1962.
Š. l. 1964/65 se je začelo klavrno. Učitelja ni bilo. Učenci so šli v šolo dva do trikrat
tedensko. Pouk so opravljali občasno učitelji iz Gornjih Petrovcev. Šolska stavba in
stanovanje sta bila v zelo slabem stanju, oprema pa stara. Šolska oblast je razpisala celo
nagrado za tistega, ki bi prišel učit v Ţenavlje. 23. marca 1965 je prišla učit Marija Perša.

Šolska zgradba leta 1990.
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Vpisanih je bilo 43 učencev. Z novim šolskim letom je prišla učit Irena Druţin. Tega
leta so stare šolske klopi zamenjali z novim pohištvom. Ni pa bilo ustreznega vodnjaka in ne
stranišča. V počitnicah leta 1967 se je odselila Marija Perša in Druţinova je ostala sama.100
V š.l. 1966/67 je bila nameščena kot druga učna moč Senta Lončar. Vpisanih je bilo 48
učencev. Odšla je tudi Druţinova, namesto nje pa je prišla Olga Jošar, poročena Časar.
Popravili so šolsko zgradbo in učiteljsko stanovanje.101
Tako je bilo do 1. septembra 1971, ko so šolo v Ţenavljah ukinili. Nazadnje je šolo od
1. do 4. razreda obiskovalo 35 učencev. S tem je bilo stoletnega organiziranega šolstva v
Ţenavljah konec. Tega leta je kronist, petrovski ravnatelj Trplan, zapisal: "Za šolsko stavbo in
zemljišče se ţe zanimajo občani."102

ZAKLJUČEK
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Šolska kronika. Napisala jo je Irena Druţin.
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Prav tam. Napisala jo je Senta Lončar.
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Avgust Trplan, rojen v Porabju. Najprej učitelj v Markovcih, nato pa do leta 1972 ravnatelj osnovne šole v

Gornjih Petrovcih, ko se je skupaj z druţino odselil v Ljubljano.
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Pregled razvoja šolstva na ozemlju sedanje Občine Gornji Petrovci nam ponuja nekaj
skupnih značilnosti. Prva je specifičnost političnega poloţaja Prekmurja do leta 1918, ko je
ozemlje bilo del Ogrske oziroma ogrskega dela Avstrije in potem Avstro – Ogrske. Čeprav so
Madţari zahtevali, da se pouk izvaja le v madţarskem jeziku, saj o obstoju slovenskega jezika
tukaj ni bilo mogoče takrat govoriti oziroma je bil nepoznan, se je pouk zaradi praktičnosti
poučevanja predvsem v niţjih razredih in zaradi nekaterih narodnostno zavednih prekmurskih
učiteljev mnogokje vsaj deloma izvajal v prekmurskem dialektu. Tako je mogoče govoriti, da
se je tukaj ta slovenski dialekt kljub večstoletni bolj ali manj načrtni madţarizaciji med ljudmi
ohranil oziroma slovenstvo kljub temu pritisku in ločenosti od matice ni usahnilo tudi zaradi
tega.
Veliko več je verjetno k ohranjanju slovanstva v Prekmurju pripomoglo prekmursko
bogosluţje in staroprekmurska knjiţevnost, trdoţivost ljudi ter zaprtost prostora. Čeprav je
vsak Prekmurec, ki je bil rojen še pred začetkom prve svetovne vojne, znal govoriti in vsaj
deloma pisati madţarsko, se je doma, v druţinah in v vaseh, govorilo le v prekmurskih
dialektih. Tudi večjega zlitja z madţarskim ţivljem ni bilo. K temu so veliko pripomogle tudi
poroke, saj se je le redko zgodilo, da je bila kakšna mešana. Stiki med prekmursko
govorečimi prebivalci in Madţari so bili bolj slabi, ker so Madţari v Prekmurje prihajali kot
gospodarji in upravljalci in so zato bili višji sloj, ki se s siromašnim in neukim prebivalstvom
ni hotel veliko povezovati. Vendski jezik, kot so zadevo razumeli Madţari, so zato smatrali
kot nekaj, kar ni zelo moteče, res pa je bilo, da ga niso smatrali za slovanski jezik in tako
govoreče prebivalce za Slovane. Prevladovala je miselnost, ki so jo hoteli tudi znanstveno
utemeljevati, namreč, da so Prekmurci potomci Keltov, zato nikakor ne morejo biti Slovani.
Po priključitvi Prekmurja h Kraljevini SHS leta 1919 se je začel po vsem Prekmurju
tudi zaradi prej opisanega prehod pouka na izključno slovenski jezik brez večjih teţav. Nova
oblast je takoj nagnala madţarske učitelje in jih hitro nadomestila, sicer zaradi velikega
pomanjkanja ustreznih kadrov z veliko teţavo in marsikje z zelo pomanjkljivo
usposobljenostjo, s Slovenci. V Prekmurje je kazensko (reklo se je, da gredo v prekmursko
Sibirijo) pošiljala učitelje z vseh krajev slovenskega narodnostnega ozemlja. Sem so bili
premeščani izključno tisti učitelji, ki so bili za oblast neprijaznih, predvsem levičarskih
nazorov, navdahnjeni z idejami socializma in anarhizma. Takšni nazori so tukajšnjemu zelo
revnemu prebivalstvu bili zelo blizu, zato je bil stik z njimi hitro vzpostavljen. Marsikje so se
pristno vţiveli v tukajšnje ţivljenje, bili so prosvetitelji, a so od tega imeli precejšnje koristi,
kajti ljudje so jim dajali več kot so si sami privoščili. Tako jim ob skromnih plačah nikdar ni
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bilo hudo zaradi pomanjkanja hrane, četudi so včasih cele vasi, posebej proti koncu zime,
zares stradale.
Vmesni štiriletni čas madţarske in trimesečni čas ruske okupacije v času druge
svetovne vojne slovenizacije Prekmurja nista zmotila, temveč sta ga le začasno prekinila.
Madţari so sicer takoj, ţe aprila 1941, vrgli na cesto vse slovenske učitelje, razen nekaterih, ki
so še znali madţarsko in so se hitro od zvestih zagovornikov kraljeve srbske oblasti prelevili v
madţarone, toda večjih posledic za obstoj slovenskega jezika v Prekmurju to ni predstavljalo.
Rusi so pa tako in tako takoj vrnili v šole slovenščino.
Tak opis razvoja uporabe slovenščine v prekmursko šolstvo popolnoma ustreza tudi za
šole v sedanji občini Gornji Petrovci
Druga značilnost je zelo opazna prilagodljivost učiteljev, razen nekaj redkih izjem kot
je bil na primer Zmago Krašna v Adrijancih, aktualnemu političnemu reţimu. Še najmanj,
ampak ne toliko iz političnih, temveč bolj iz praktičnih razlogov morda to velja za čas do
priključitve Prekmurja h Kraljevini SHS. Kronike, ki so jih pisali učitelji in upravitelji, z
vznesenostjo pozdravljajo kraljevo oblast in z velikim »domoljubjem« pišejo o proslavah in
čaščenju jugoslovanske kraljeve krone in njihovih nosilcev. Čeprav je kronika uradni
dokument, ki je moral pokazati tako usmerjenost učiteljstva vsaj na papirju, pa je vsepovsod
zaslediti resnično pristnost te lojalnosti.
S prihodom Rusov so vsi madţarski učitelji in tudi nekateri najbolj izpostavljeni
Madţaroni kar čez noč odšli in nova oblast je začela nastavljati svoje kadre. Njihova
strokovnost je bila sicer zelo skromna, so pa kot novo nastavljeni mladi kadri resnično
podpirali oblast in nekritično izvajali vsa naročila novih oblastnikov ter tako bili pravi nosilci
te oblasti, torej prava avantgarda. Prav take je nova oblast potrebovala. Seveda so si s tem
zagotovili lagodni tok ţivljenja in socialno brezbriţnost. Tem so se kar čez noč pridruţili tudi
nekateri manj kompromitirani učitelji še iz kraljevih časov in tudi iz časa madţarske
okupacije. Učitelji so bili resnični in najbolj številni nosilci partizanske oblasti na vasi vse do
razpada druge Jugoslavije in so še povečini naprej v današnji čas.
Čas druge svetovne vojne v kronikah manjka. Domnevamo, da so Madţari z odhodom
zapise uničili ali pa so jih odnesli s seboj. Morda jih niso pisali, morda pa jih je ruska ali
pozneje partizanska oblast uničila ali morda arhivirala.Vsekakor Madţari dogodkov niso
pisali v iste knjige, ker se zapisi s presledkom tega časa nadaljujejo v letu 1946, ko so učitelji
in upravitelji kronike, bolj nekakšne spomine, pisali za nazaj, vse od leta 1941. Očitno je, da
jim je bilo tako ukazano, ker so si zapisi zelo podobni tako po vsebini kot po formi. Zanimivo
je, da se okupatorja omenjajo le posredno in da ni zaslediti kakšnega pretiranega sovraštva do
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njega. Vsebina teh zapisov je silno skromna, poudarjena pa je pravilna in za ljudi odrešilna
usmeritev nove oblasti. Postavljena je zahteva po mobilizaciji razpoloţljivih moči za
izgradnjo ljudske oblasti v sovjetskem in potem v socialističnem duhu.
Iz vseh kronik je razvidno, da so šole na območju sedanjega šolskega okoliša šole v
Gornjih Petrovcih bile materialno zelo šibke. To ne velja le za čas pred drugo svetovno vojno,
ampak vse do sedemdesetih, celo devetdeset let prejšnjega stoletja. Primanjkovalo je
praktično vsega, od kurjave do kakšnih sodobnih učil. Denarja za kakšno solidno vzdrţevanje
šol ni bilo. Delna izjema je le nova šolska zgradba v Gornjih Petrovcih, pa tudi to so gradili
večinoma s samoprispevkom, sekanjem in prodajo lesa ter z mnogimi urami prostovoljnega
dela krajanov. Materiala za to šolo je kronično primanjkovalo, ljudje pa znajo tudi povedati,
da so se dogajale precejšnje nepoštenosti tedanjih vaških veljakov. Zato so jo gradili zelo
dolgo, kvaliteta izgradnje pa je bila slaba.
Za izvajanje pouka je bilo zmeraj, vse do sedemdesetih let prejšnjega stoletja, premalo
prostorov. V eni učilnici se je stiskalo čez petdeset učencev in vse je učil le eden učitelj. Pouk
je bil praviloma dvoizmenski in je trajal le nekaj ur. Predmetnega pouka dolgo ni bilo. Znanje
učencev je bilo zelo skromno. So si pa učenci pridobili nekaj drugih veščin. Učiteljem so
morali vzdrţevati sadovnjake, cvetlične grede in vrtove ter včasih pripravljati kurjavo za šolo
in za učitelja. Telesne kazni, mnogokrat za učence sramotilne in zelo boleče, so bile povsem
normalne in mnogokrat izraz trenutnega razpoloţenja učitelja. Ocene so bile za učence velika
neznanka. Videli so jih le v izkazih ob koncu polletja in ob koncu šolskega leta. Le iz ustnih
pohval in graj ter kazni je bilo mogoče sklepati, kdo je za učitelja boljši in kdo slabši učenec.
Osip je bil zelo velik, tudi do dvajset odstotni. Tako so mnogi učenci svojo šolsko obveznost
zaključili le s petimi, celo samo s štirimi končanimi razredi tudi potem, ko je bila uvedena ţe
popolna osemletka. Pogled v takratne redovalnice pove, da je bilo vpisanih veliko ocen, od
tega zelo veliko negativnih. Obiski staršev na šoli in roditeljski sestanki so bil prava redkost.
Učitelji se pri pouku niso pretirano naprezali, saj so bile tudi inšpekcije ali celo hospitacije
prava izjema. Take razmere so se začele korenito spreminjati šele po sedemdesetih in še bolj v
osemdesetih letih, ko so telesne kazni učencev počasi postajale redkejše, predvsem takrat, ko
je predmetni pouk povsem prevladal.
Kadrovska zasedba je bila v obravnavanem šolskem okolišu zmeraj velika
pomanjkljivost. Ţe od začetkov so zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov sem nastavljali
abituriente in priučene praktikante in učitelje z nedokončano ali neustrezno izobrazbo.
Najbolj je bila pomembna je bila politična ustreznost. V času komunizma se je imenovala
moralno-politična neoporečnost, zato so učitelji morali izkazovati zvestobo ali vsaj lojalnost
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komunistični oblasti, kar so dokazovali tudi s tem, da je večina učiteljev bila članov KPJ
oziroma ZKS in da so po vseh šolah do leta 1991 delovale t.i. partijske celice. Sklepi teh na
pol tajnih sestankov, za katere ni bilo nikdar javnega sklica v obliki kakšnega javnega vabila
ali objave, so bili za vse učitelje obvezujoči in se je po njih izvajala kadrovska in druga
pomembna politika šole. Te odločitve praviloma niso bile rezultat nekih dogovarjanj znotraj
šolskega kolektiva, ampak so prihajale od zunaj. V kolektivu so bili nastavljeni ljudje, ki so
skrbeli, da se je aktualna politična usmeritev širšega prostora na šoli pravilno izvajala, tako da
so bili člani partije le izvrševalci višje direktive. Za zvestobo so bili deleţni drobtinic.
Posebej se je pazilo pri nastavljanju ravnateljev. Pri njih je bila ustreznost izobrazbe
pogosto zelo pomanjkljiva, so pa bili zvesti izvrševalci volje oblasti. Za čas druge Jugoslavije
velja tako tudi za obravnavani šolski okoliš dejstvo, da so vsi nastavljeni ravnatelji bili člani
komunistične kot edine in edine dovoljene stranke. Ta svojevrstna kontinuiteta selekcije
celotnega učiteljskega kadra se še marsikje nadaljuje v današnji čas v nekaterih prikritih
formah kot je na primer vodenje največjega učiteljskega sindikata, ki je tako v spremenjenih
razmerah postal zatočišče preţivele ideologije.
Nerazvito Prekmurje, ki je po letu 1919 postalo nekakšno slepo črevo nove drţave, je z
uradno uporabo slovenskega knjiţnega jezika v šolah kljub naravni meji, ki jo je zmeraj
predstavljala reka Mura, preskočilo tisti rubikum, ki je v zmeraj hitrejših tokovih
ţivljenjskega utripa omogočil, da je ta pokrajina postajala vedno bolj slovenska. Z veliko
gotovostjo lahko trdimo, da bi slovenstvo danes v Prekmurju bilo v zadnjih vzdihljajih, če ne
bi tistega odločilnega leta prišlo do priključitve h Kraljevini SHS. Za potrdilo k takemu
razmišljanju se ponujajo jezikovne in narodnostne razmere v slovenskem Porabju, kjer kljub
različnim vzpodbudam znotraj drţave in predvsem ob pomoči matice slovenstvu tam bije plat
zvona.
Z gotovostjo lahko trdimo, da je sorazmerno hiter razvoj šolstva na območju
severovzhodnega Goričkega, kamor obravnavani šolski okoliš spada, kljub zelo skromnim
materialnim in kadrovskim razmeram pripomogel k temu, da se je slovenstvo tukaj v celoti
ohranilo, čeprav je le območje nekaj kilometrov stran od etnične meje z Madţari.
Kvaliteta pouka se je neprestano izboljševala in je danes pouk tukaj povsem primerljiv
s slovenskim povprečjem. Slovenski knjiţni jezik je običajni govorni jezik pri pouku. Tako je
na Osnovni šoli Gornji Petrovci in na vseh prekmurskih šolah. Ta nekoč odrinjen svet je
danes zares del slovenskega etničnega telesa.
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