SVEČINA
Ime Svečina se prvič omeni leta 1197. Je razloţeno naselje ob drţavni meji z
Avstrijo, ki ga sestavljajo posamezne kmetije in zaselki po gričevju med Svečinskim
in Plačkim potokom.

Svečina v preteklosti, 1924

Danes ima Svečina manj kot 900 prebivalcev na 1617 ha. K vaški skupnosti Svečina
spada 8 naselij: Špičnik, Slatina, Svečina, Slatinski Dol, Ciringa, Plač, Podigrac in Zg.
Vrtiče.

ZGODOVINA ŠOLE
Zgodovina Svečine priča, da je bilo šolstvo v tesni povezavi s celotnim razvojem
kraja tako v preteklosti kot v sedanjosti. Bogatejši je bil razvoj kraja, močnejše so bile
teţnje po dobri šoli.
V Svečini se je šolstvo pričelo ţe zelo zgodaj.
1675 – v vas pride prvi učitelj in organist – Jakob Decrini,
1714 – učitelj Janez Jurij Kager nastopi sluţbo v Svečini, je zelo prizadeven
pri poučevanju čitanja in pisanja,
1749 – delo Jurija Kagerja nadaljuje sin Joţef Kager,
prvi svečinski šolarji so se šolali v mežnariji, nato leta 1760 dobijo svoj
prostor v kovačiji na parceli današnje »vile«,
Janez Ignac Ganser v kovačiji poučeval učence, ki jih je bilo malo - ob
nedeljah utrjuje znanje katekizma v slovenščini,
1774 - po Terezijanski reformi postane osnovna šola obvezna,
1779 – učiteljuje Jakob Neger, ki je od leta 1784 svečinski cesarskokraljevi učitelj,

1790 – pouk poteka v enorazrednici,
v prvi polovici 18. stoletja se v ruški gimnaziji šola 14 učencev iz Svečine,
1822 šolo obiskuje ţe 77 šoloobveznih učencev,
1841 učitelj Joţef Kade dobil pomoč pri delu in sicer podučitelja Janeza
Majerja iz Jelenč, ki 1847 prevzame vodstvo šole,
1847 – na parceli, ki je bila prvotno last cerkve, sezidajo novo šolo,
(v pritličju je bila sobica za pomoţnega učitelja, klet za kaplana, klet za
učitelja, klet za zelenjavo in drvarnica; v nadstropju pa je juţno polovico stavbe
zavzemala učilnica in severno polovico nadučiteljevo stanovanje) – poldnevni
pouk poteka v enorazrednici v nemščini,
1878 – šolo obiskuje 157 učencev od 205 šoloobveznih otrok,
1887 – na temeljih tedanje šole je zgrajena današnja šola (pouk poteka v
prvih dveh razredih v slovenščini, od 3. razreda pa v nemščini, razen pri
verouku in slovenskem jeziku kot predmetu),
1889 – dvorazrednica, saj je dovolj prostora za dva razreda,
1890 – trirazrednica (pouk postane celodneven),
1892 – začnejo pisati šolsko kroniko,
- šolo prizadene poţar,

1901- začne poučevati prva učiteljica,
1902 – začne poučevati zavedni slovenski domačin iz Vrtič – Leopold
Šerbinek (v Svečini poučuje 12 let),
1904 – čebelnjak ob šoli - šolska pridobitev,
1908 – v šoli počastijo šestdesetletnico vladarja z dvojezično proslavo,
1912 – šolski upravitelj Simon Kallenberger postane častni krajan in tajnik
krajevne organizacije Schulverein, podrejo nekdanjo šolo (kovačijo) in na
njenem mestu postavijo Menhartovo vilo,

oktobra 1914 si šolski svet prizadeva za popolno nemško šolo,
1919 – šola se posloveni in tako ostane vse do leta 1941,
1924 – prva šolska knjiţnica – 54 leposlovnih knjig (na začetku knjige darujejo
učitelji, največ nadučitelj Mohor),
1927 – šola postane štirirazrednica (v treh oddelkih),

Narodna šola, 1927

Narodna šola, 1927

Spričevalo Marije Kren, 1929/30 in 1930/31

1930 – na Plaču pod vodstvom ljubitelja mladine Rudija Frasa deluje
tamburaški orkester, Josip Berce ustanovi moški pevki zbor (30 članov),
1936/37 – v šolo je napeljana elektrika,
1941 – šola postane petrazrednica in je za štiri leta ponemčena,
poučujejo učiteljice iz Avstrije,
1945 – 3.-6. razred ima pouk dopoldan, 1. in 2. razred popoldan, v šoli so tri
učilnice in pet oddelkov,
1945/46 – zaživi pionirska organizacija,
1949 – uvedena je sedemletka,
1950 – nižja gimnazija, ki so jo obiskovali učenci Svečine, Jurija in Zg.
Kungote ( 232 otrok) - prostori gimnazije so bili v Zadruţnem domu,
iz krajevnega samoprispevka so financirana nova stranišča in beljenje fasade
šole,

Drugi letnik nižje gimnazije, 1951/52

1951 - ustanovljen je prvi šolski svet (Rudi Fras je na Plaču organiziral
popoldansko pomoč pri učenju za učno manj sposobne učence),

Pionirska organizacija - kuharski tečaj, 1953

1958 – ukinitev nižje gimnazije in ustanovitev popolne osemletne OŠ,

Prvi razred, 1958

1972 – ukinjena je popolna osemletna šola
- OŠ Svečina postane podružnica OŠ Zg. Kungota,
(Zmanjšanje števila prebivalcev v zadnjih letih je pripeljalo do izgube popolne
osnovne šole in s tem kraj osiromašilo.),
1971 - ustanovi se dramska skupina pod vodstvom Marije Radmilovič in dela
še danes,

Klobuček in Klobučica, 1980/81

1973 – ustanovi se pionirska folklorna skupina pod vodstvom Slavice Krstič,

Nastop folklorne skupine

1975 - šolska hranilnica prične z delom v šoli pod mentorstvom Marije
Radmilovič,
1976 – prizidan je večnamenski prostor (uporablja se kot telovadnica) in
sanitarije,
od 1975-1987 deluje zelo aktivna pionirska organizacija pod vodstvom Mire
Sapač,
1978 - adaptacija šole (prizidek – kuhinja, kurilnica, garderoba,učilnica,
oplesk fasade, centralna in vodovodna napeljava) je financirana iz krajevnega
in mestnega (Maribor) samoprispevka,
1981 – prvi otroški sejem – zametek kasnejšega kmečkega praznika,

Prvi otroški sejem

1987 – praznovanje stote obletnice šolske stavbe,

Članek v časopisu Večer, 1987

29.5.1999 – Svečinski otroški ţur (dobrodelna prireditev za otroško igrišče,
dan ustvarjalnosti) - otvoritev otroškega igrišča z novimi igrali,

Nastop otrok na šolskem dvorišču

2002 – uredi in opremi se nova učilnica za kombiniran pouk 1.r./8 in 1.r./9,
6.3.2002- obišče nas veleposlanik Velike Britanije,
- Društvo slovensko-škotskega prijateljstva podari sintisajzer in
nekaj malih glasbil,

Kulturni program ob obisku veleposlanika

Izrezek iz šolske kronike

2002/03 – prične se izvajati devetletka (v šoli je pet razredov),
1.10.2002 – občina Kungota nam asfaltira manjše košarkaško igrišče v izmeri
7x10m (drogove s koši si nabavi šola sama iz lastnih sredstev),

Poslikava košarkaškega igrišča v tednu otroka

25.11.2002 - dobimo nov računalnik z vsemi komponentami kot sponzorsko
darilo Zaloţbe Izolit (Zdravko Grginič),
2003/04 - selitev knjiţnice v 5. razred, ki se pregradi z omarami v dva
prostora, v bivši knjiţnici se uredi računalniška sobica,
2006 – po razredih se zamenjajo dotrajane šolske mize, stoli, omare in
kotički,
2010 – izvede se adaptacija šole (zamenjava strešne kritine, notranji oplesk
celotne šole, urejanje sobice, zbornice (polaganje laminatov, zamenjava
celotnega inventarja z rabljenim), zamenjava tabel, lestencev, stenskih oblog,
pohištva, stenskih ploščic v kuhinji in zamenjava preostalega starega
pohištva.

Šola danes

UČITELJSTVO
Od leta 1675 do danes se je v Svečini zvrstilo okrog 150 učiteljev, ki so pustili za
seboj mnoge sledove v političnem in kulturnem ţivljenju.
Nadučitelji in ravnatelji:
Franc Kade (?-1847)
Janez Mayer (1847-1886)
Simon Kallenberger (1886-1916)
Filip Hauptman (1916-1922)
Anton Mohor (1922-1929)
Joţef Berce (1929-1933)
Rozalija Berce (1933-1941)
Avstrijec Reš (1941-1945)
Drago Zorko (1945-1946)
Franc Kulovec (1946-1955)
Franc Lorber (1955-1958)
Ferdo Šilih (1958-1966)
Branko Baloh (1966-1970)
Joţe Vihar (1970-1972)
Marjan Gorjup – ravnatelj centralne šole v Zg. Kungoti (1972-1975)
Jurij Leitgeb – ravnatelj centralne šole v Zg. Kungoti (1975-1990)
Vojislav Lazarev – ravnatelj centralne šole v Zg. Kungoti (1990-danes)

Filip Hauptman

Drago Zorko

Franc Kulovec

Franc Lorber

Ferdo Šilih

Branko Baloh

Marjan Gorjup prvi z leve

Jurij Leitgeb

Vodje podružnice Svečina:
Marija Radmilovič (1972-1991)
Neţka Miklavc (1991-2001)
Sonja Marko (2001-danes)

Učitelji in učiteljice iz našega kraja
L. Šerbinek
A. Hauptman
J. Šedivy
F. Bezjak
F. Marko
J. Boţnik
F. Vimer
I. Dolinšek (Ferlinc)
M. Radmilovič (Hauptman)
J. Hadner (Repolusk)
M. Simonič (Brus)
E. Fanedl
M. Hlade (Zajko)
K. Grandošek (Herič)
Z. Mohorič (Šildenfeld)
M. Vdovič
Z. Valdhuber
Z. Dominko (Potočnik)
J. Pucko (Šildenfeld)
M. Jarc
S. Marko (Labaš)
A. Ţmavc (Zajko)
M. Krstič
M. Černko
D. Čepe
U. Rudl
S. Čepe
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Zapisala in uredila:
Sonja Marko
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