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1. UVOD KOT SPOMIN NA NEKOČ CVETOČO VAS 
 

Res je tu nekoč teklo življenje; lepo, spokojno, a polno skrbi 
in radosti. Žuljave roke so od jutra do večera skrbele za 
preživetje: obračale ilovnato zemljo, skrbele za živino in za 
svoje preživetje. Ljudje so vstajali in legali s soncem, le 
pozimi so bili dnevi bolj lahkotni in večeri bolj sproščeni. 
Vmes so posegale oblasti, ki so s svojimi lovkami zmeraj 
neprijetno rezale v vaško idilo, in zmeraj so predvsem jemale 
in redko kaj dajale.  

Tale zapis naj bo zahvala moji rojstni vasi, njenim prijaznim 
ljudem in njeni čarni naravi. Naj bo tudi opomin neprijazni 
preteklosti in spomin bodočim rodovom, ki se bodo morda še 
kdaj vračali, bogatili in znova naseljevali to edinstveno in 
neponovljivo vaško skupnost. Spomini na mrzle zime, ko so 
se ozke potke vile v globokem snegu od hiše do hiše in ko so 
se spomladi vrnili ptiči, naznanjali novo življenje ter klicali ljudi 
na polja, v gorice in na travnike naj ostanejo tu zapisani. In 
naj se ohranijo slike s koso pokošenimi travniki, plastiči in 
grumblami, pa požeto žito in križi na njivah. Naj ostanejo 
neponovljive podobe mlatilnice, ki je muvila po vasi in trosila 
v vreče vsakdanji kruh. In v jeseni zorane njive, ko je plug 
obračal težko zemljo in ga je vlekla vprežna, od napora 
penava živina in pripravljala njivo za ozimno žito naj ostanejo 
za spomin.  

Moja zahvala velja gospe Barber Ireni (Balekovi strini), ki mi 
je radostno razkrila marsikaj, kar je v tem zapisu 
povedanega. Zahvala velja prav tako vsem, ki so tu omenjani 
kot viri podatkov, in še posebej mojemu prijatelju iz otroštva 
Pišteku (Petrovinomi), ki si je zmeraj želel prebrati takšen 
zapis in je tudi soavtor tega zapisa, a je bil žal zelo prezgodaj 
poklican na oni svet.  

Tja bomo odšli nekoč vsi. Naj našim zanamcem ostane 
spomin na preteklost neke goričke vasi, ki izgublja svojo idilo, 
svojo edinstvenost in počasi ugaša.  
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PESKOVCI   

 

2. LEGA 

Peskovci so lepa gorička vas. Ležijo v osrednjem delu 
severovzhodnega Goričkega, v dolini Peskovskega potoka, 
ki se v Šalovcih izliva v Veliko Krko. So ena izmed štirinajstih 
vasi Občine Gornji Petrovci in obsegajo 375 ha površine. Na 
severu vas meji na Adrijance, vzhodna sosednja vas so 
Šalovci, jugovzhodno pa so Domanjševci. Južno so Križevci, 
zahodno pa Gornji Petrovci. Centralna točka je Vaško - 
gasilski dom, ki leži na nadmorski višini 262 m, na N 46, 8065 
in E 16, 2526 ali približno 46° 48´ severno od ekvatorja in 
16°15´ vzhodno od griniškega (Greenwich) poldnevnika. 

Dolina Peskovskega potoka leži v smeri zahod – vzhod, v 
loku stanjevske antiklinale, ki določa vzhodno smer vodotoka 
in zaradi zaprtosti severovzhodnega Goričkega od vlažnih 
zahodnih tokov povečuje kontinentalni značaj tega območja, 
izraženega predvsem v zmanjšani količini padavin 
(nekajletna povprečja tudi pod 600 mm padavin letno). Zime 
so mrzle (povprečna temperatura za januar v zadnjem 
desetletju je – 1°C), poletja pa vroča in večinoma suha, v 
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zadnjih letih z značilnimi dolgimi sušnimi in vročimi obdobji. 
Povprečna temperatura je v juliju 21°C, povprečna letna pa 
okoli 10°C.  

Manj vodnati potok in jarki, po katerih teče voda le ob odjugi 
ali večjih nalivih, so v terciarne odkladnine zatokov 
nekdanjega Panonskega morja lepo zarezali ponekod 
globoke hudourne grape, potok pa je nasipal sto in več 
metrov široko dolino, prekrito z debelo plastjo pretežno 
najmlajših aluvialnih materialov, predvsem slabo sprijetih 
peskov, ilovic, laporja in grušča. Lepo oblikovana dolina je 
poseljena na severnem, prisojnem pobočju, kjer so tudi 
večinoma travniki in obdelana polja, in še nekaj manjših 
vinogradov.1  

Južno, osojno pobočje je pretežno gozdnato, le njegov nižji 
del pobočja pokrivajo zorane in pretežno s komasacijo 
urejene velike parcele njiv. S kmetijstvom se bolj intenzivno 
ukvarja le še nekaj kmetij, še najbolj oboji Bejkovi, kjer se še 
trudijo s pridelavo mleka. Značilno je le vrtičkarstvo in 
samooskrbna pridelava poljščin. Ponekod redijo še svinje za 
domače potrebe, medtem ko perutnine več skoraj ni. Na 
Ružičevi kmetiji (Glažarovi) gojijo ovce. Veliko parcel je v 
zaraščanju. 

                                            
1 Proti koncu 19. stoletja je po vsej Habsburški monarhiji razsajala trna uš in uničila skoraj 
vse vinograde. Seveda je tako bilo tudi na Goričkem. Pogled na rabo tal vasi Peskovci iz 
še pred petdeset let pove, da so vinogradi bili razprostranjeni na sončnih legah severnega 
pobočja vasi, predvsem na zahodnem, višjem pobočju, kjer spomladanske pozebe zaradi 
inverzije skorajda ni bilo. Zaradi potrebe po vinu so ljudje obnavljali vinograde s trto, 
odporno na tega trtnega škodljivca. Tako so nasadili na najvišjih legah šmarnico, ki so jo 
po nekaterih ustnih virih dobili iz ormoškega območja. Šmarnica, pa tudi za pozebo 
neobčutljiva klinton in jurka, ki so ju gojili doma na brajdah, sta potem zapolnili potrebo 
po vinu. Severozahodno pobočje Peskovec je tako vse do današnjih dni bilo posajeno s 
šmarnico, in ni bilo hiše, ki ne bi imela tam vinograda. Danes so vinogradi šmarnice 
povsem iztrebljeni ali pa mnogi v zaraščanju. Oblast je šmarnico tolerirala le za domačo 
uporabo, menda zaradi strupenega metilnega alkohola. Iz Avstrije sedaj prihajajo vesti, 
da se tam šmarnica ponovno sadi. Raziskave namreč kažejo, da s pecljanjem nevarnosti 
več ni, ker se metilni alkohol v vinu šmarnice razvije le zaradi prisotnosti pecljev. 
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Peskovci pozimi (foto A. Ružič 1966) 

Vas je naslonjena na prisojno pobočje doline, kjer se strnjene 
domačije lepo nastavljajo soncu. Le Bejkovi, majhen zaselek 
na severnem slemenu, je malo bolj oddaljen od njih, povsem 
na meji z Gornjimi Petrovci pa so še Pirdašovi. Značilne 
skupine domačij so Šporni, Krajncini, Kozicini, Rüjžovi, 
Grabašini, Rouraški in Črdaškini. Značilni prvotni priimki so 
Kozic, Kerčmar, Balek, Županek in Ružič.  
 

3. POSELJENOST 

3.1. Nekoč je bilo v njih življenje 

Še pred sto leti so k vasi spadali zaselki na južnem osojnem 
gozdnem območju, imenovanem Ferevno, kjer so stale tri 
kmetije. Tam je še ohranjen star sadovnjak, pa tudi 
površinsko so še vidni sledovi nekdanjih stavb. Po izgradnji 
Ferevne vaške gostilne (kmalu po 1. svetovni vojni) in po 
poroki Vilme, rojene Breskoč, s Kozic Viljemom, in ko so 
starejši prebivalci teh hiš pomrli ali se preselili v vas 
(nazadnje stara Ferevna botra), so te hiše opustele. Vsaj dve 
sta nosili po gospodarju priimek Breskoč (Breszkocz). Tretja, 
manjša hišica, je stala ob sedanji, novi zgradbi nekdanje 
valilnice za fazane, čez vaško cesto. Priimek Breskoč v 
Peskovcih več ni živ, na njega pa spominjajo lepi črni 
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spomeniki iz dragega marmorja, ki so lepo razporejeni v vrsti 
v spodnjem delu peskovskega pokopališča. 

Naseljeno je bilo tudi območje Griža, sleme na tromeji med 
Peskovci, Šalovci in Adrijanci, kjer so še pred petdesetimi leti 
bili vidni ostanki cimprane hiše. Vsaj ena domačija je stala tik 
ob treh njivah, kjer so morali lastniki Kozic Viljem (Gergorni), 
Ružič Ernest (Saboski) in Ružič Aleksander st. (Glažarni) po 
nalogu tedanje kmetijske zadruge nasaditi jablane sorte 
jonatan in zlatica, vendar so nasadi po nekaj letih klavrno 
propadli, saj drevje ni bilo odporno na škodljivce, čeprav so 
jablane  zadrugarji škropili z rumesanom2, pa tudi kmalu za 
tem je propadla kmetijska zadruga in odkupa več ni bilo.  

 
Nekdanja vinska cesta na slemenu med Peskovci in Adrijanci; na levi strani je stala 

nekoč Šandorova hiša (foto A. Ružič, 2018) 

                                            

2 To je bil zelo strupen insekticid, močne rumene barve. Menda je vseboval rakotvorno 

snov. Škropilnico na ročni pogon sta vozila na unimoku, majhnem zelenem poltovornem 

vozilu, s katerim se je dalo tudi orati, dva v debele cunje in maske odeta delavca. Po 

škropljenju je trava pod drevjem povsem porumenela in le večkratno močno deževje je 

rumene ponjave pod drevjem uspelo delno sprati v zemljo in vodotoke. 
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Drevje se je posušilo in njive je začel zaraščati gozd. Danes 
so nekdanje takrat vzorne sadovnjake prerasla že debela 
borova drevesa, pa bukve, breze, topole in tudi smreke, pod 
visokimi krošnjami pa se kot kakšni fosili strašljivo skrivajo 
stebla in debelejše veje nekdanjega sadnega drevja. Prej 
omenjena hiša (morda nekoč tudi zaselek) je stala na 
vzhodnem robu ene od teh njiv, na najvišji točki tega 
območja, nanjo pa spominja le še napajališče za divjad, ki so 
jo lovci uredili v nekdanji mlaki. Očitno so tam vododržna tla, 
in na takih krajih so pogosto stale goričke naselbine, saj so 
mlake bile dragoceno napajališče za živino, pa tudi za pranje 
perila. 

Na severozahodnem koncu vasi, na slemenu med Vrnjimi 
Bejkovimi in Pirdašini, je stala Šondorova hiša, od koder se 
je v Petrovce (v sedanjo Supanovo hišo) poročil Rudi Zrinski, 
ki je bil mizar. V Pirdašovi domačiji zdaj živi Tibor, neporočen 
in brez potomcev (starša, ki sta dolga leta delala v tujini, sta 
že pred desetletji umrla), vendar se je k njemu priselila 
Tiborova nečakinja s partnerjem in otrokom, tako da se zdaj 
ta domačija znova oživlja. Blizu je stala še ena majhna 
hišica… K temu zaselku spada tudi domačija Dilekovih, ki še 
stoji, vendar nima možnosti nadaljevanja življenja, saj tam 
živi le še ostarela ženska, žena Dilekovega Pištija, ki je pred 
leti umrl, in nista imela otrok. Ta hiša je že v k.o. Adrijanci, 
čez cesto, ki poteka med vasema približno po katastrski meji.  

Tudi pod sedanjo kmetijo Spodnji Bejkovi (Bejkova Cvetka) 
je v ovinku čez cesto stala manjša s slamo krita hiša, v kateri 
je nazadnje živela Bejek Juliška. Hiša je pogorela, ker je 
vanjo udarila strela. Na istem mesto so zgradili novo vendar 
ta več ne stoji, čez cesto pa so Bejkovi (Bejkov Vinci) zgradili 
še eno, večjo hišo, kjer je kmetija živa.  

Zahodno od Spodnjih Bejkovih je domačija Bejek Viktorja 
(Bejkovega Viktora). Nekoč lepa cimprana kmečka hiša je še 
živ spomenik gradnje izpred sto in več let v Peskovcih. 
Stanovanjski del je postavljen na L. Njegov severni del je 
služil za streho kravjemu vprežnemu vozu in drugemu 
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kmečkemu orodju. Trnac se vleče vzdolž daljšega dela, 
postavljenega v smeri sever – jug in je ograjen z lepo 
izrezljano ograjo. Z njega se je vstopilo čez visoki prag v 
kuhinjo. Tla so iz tolčene ilovice. Levo je zidan štedilnik, v 
kotu postelja, ob edinem oknu, ki gleda na dvorišče, pa sta 
miza in klop. S kuhinje se je vstopilo v velko ižo, spalnico. 
Nasproti stanovanjske iže sta štala in svinjski hlev, leseni 
stavbi, ki je lepo zaokrožila prijetno kmečko dvorišče. Čez 
cesto je drvarnica. Malo stran je bila tudi žganjarna in majhen 
čebelnjak (vinjak). V te hiši je živel Bejkov Viktor z ženo Gizo. 
Imela sta pet otrok. Razen Ludvika so se vsi, ko so odraščali, 
odselili. Giza je umrla, oče in sin sta pa ostala sama. Viktor, 
že v visoki starosti, se s sinom menda ni dobro razumel in ga 
je s sekiro ubil. Obsojen je bil na krajšo zaporno kazen. 
Starost in žalost sta ga najbrž prisilila, da se je kmalu po 
izpustitvi iz zapora obesil. 

 

 
Cimprana kmečka hiša, domačija Bejek Viktorja (foto A. Ružič, 2018) 
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Kozicini in Grabašini (foto A. Ružič, 2018) 

Zaselek Šporni je štel več hiš. Na pol poti med obema 
Špornima hišama (Šporen Emil in Šporen Dežek) je bil doma 
mizar s svojo ženo. Po njuni smrti je hišo kupil Kerčmar 
Štefan. Doma je bil iz Adrijanec in se je k Špornim priženil. V 
vasi so mu rekli Šporen Pišta. Nazadnje je živel v domu za 
ostarele v Rogaševcih. Imel je dva sinova. Emil je pred leti 
umrl, Ernest pa je sezidal hišo spodaj, ob glavni cesti. Ernest 
je desetletja je delal v Avstriji, skupaj z ženo, doma nekje z 
okolice Celja, v Dornbirnu, Aralsko. Sedaj je v pokoju. Štefan 
je bil pomemben vaški funkcionar in pomemben gasilski 
častnik. Emil se je uveljavil v prostovoljnem gasilstvu, kjer je 
dosegel pomembne funkcije. Ko so sezidali sedanjo hišo 
(Vrnji Šporni), kjer živi le še snaha Jolanka, in se vanjo 
preselili, so staro hišo dali v uporabo brezdomcema Jožefu, 
ki je bil delavec v Dajčovem mlinu, in njegovi ženi Anici. Jože 
in Anica, doma iz Čepinec, sta se pozneje preselila v prazno 
hišico, ki je stala na platoju nad Grabašinimi, čez cesto od 
Kardoševe hiše (Cigojnski), ko pa je Jože umrl in se je hiša 
že podirala, se je Anica preselila v Šalovce, v zaselek 
Serovci, k Štüku, kot so mu rekli. Oba sta se še potem 
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preselila na Šalovski breg, v lepo staro kmečko hišo, in tam 
sta tudi umrla.  

Med Petrovino in Špornoga Vilmoša hišo (Županek 
Aleksander) je stala še ena hiša. Nanjo spominja le še 
udorina od vodnjaka in znižan teren, kjer je bilo nekoč 
dvorišče. Na zahodni strani sta bili štala in svinjski hlev, 
severno stran je zapiral skedenj, na vzhodu pa značilna 
cimprana hiša. V tej hiši sta nazadnje živela Kozic Karel in 
Ana, rojena Bejek. Hčerka Karolina (Glažarska Lina) se je 
poročila z Ružič Aleksandrom (Glažarskin Šondoron), ki je 
živel kot edini sin v hiši staršev Josipa in Karoline. Oni so bili 
doma v spodnjem delu Peskovec, nad hišo Žiško Aleksandra 
(zdaj podrtija), zahodno od kmetije Ružič Aleksandra in 
Marije (Rüžov Šondor). Oba sta že umrla pred desetletji, 
njuna domačija pa nezadržno propada. Njun sin Štefan je 
umrl v vojski. Bil je desetar in je bil menda zelo strog, zato ga 
je neki vojak ustrelil.  

 
Spodnje iže v Peskovcih (foto A. Ružič, 2018) 

Pod Gergorno hišo (Kozic Milan) je stala Kolarovina hiša. 
Tam sta živela Kolarouva in njen mož, kolarski mojster. Umrl 
je leta 1953. Pri njem se je kolarske obrti izučilo več kolarjev, 
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med njimi tudi Balek Koloman (Grabašin Kalmec), Kolarouva 
po pripovedovanju ljudi menda ni umrla naravne smrti. 
Čeprav je zdravnica Ruža Vreg miličnikom kazala na sledove 
nasilja, so le - ti njeno mnenje zavrnili in jo prepričali, da je o 
tem molčala. Mrtvo Kolarouvo so potem na traglah nesli h 
Gergorni, kjer je bilo od pokojnice tudi pogrebno slovo. V 
prazno hišo sta se kmalu preselila Balek Koloman (Kokout), 
iz Adrijanec, železničarski delavec, in žena Giza, vendar sta 
se kmalu preselila v Krajncino hišo. Tam sta živela do smrti. 
Ta hiša še stoji, vendar razpada. Imela sta dve hčerki. Obe 
sta po šolanju z doma odšli, ena od njiju pa je sedaj postavila 
tik ob stari hiši novo, manjšo leseno hišo, v kateri sedaj živi s 
svojim partnerjem. Kolarouvino hišo so kmalu po odselitvi 
Lucu Kolomana porušili. Nekaj časa je na nekdanjo domačijo 
spominjal le še betonski obod vodnjaka. 

Med domačijama Šebjanič (Vrnji Dorčini) in Barber (Balekovi) 
je bila domačija Ludvika in Lizike Küčan. Njun sin je bil znan 
gostilničar v Gornjih Petrovcih (Küčanova krčma). Po 
Küčanovi smrti je vdova Ema gostilno in vse posestvo 
prodala Bencik Aleksandru. Šandor, kot so mu rekli, je bil 
znan pevec ljudskih pesmi. Po njegovi smrti sta gostilno 
prevzela sin Aleksander in žena Marjeta. Bencikovi so za 
vdovo Emo zelo lepo skrbeli in doživela je lepo starost. 
Pokopana je na katoliškem pokopališču v Gornjih Petrovcih. 

V sredini Peskovec so bile domačije Ružičevih. Na hišni 
številki osemnajst je bila Nunina kmetija. Tam sta živela Nuna 
in njen mož. Imela sta sina Ludvika (Nunin Lajček), ki je 
nazadnje živel z družino v Murski Soboti, in hčerko Emilijo, ki 
se je priženila k Ozvatiču, k (Petrovinin). Leta 1945 ga je ubila 
bomba. Z njim je imela sina Aleksandra, že tudi pokojnega. 
K vdovi Emiliji se je priselil Kutoš Aleksander, ki je tragično 
umrl na delu v Avstriji, kjer je tudi pokopan. Z njim sta imela 
sina Štefana, ki je živel vse do smrti leta 2017 v Ljubljani. 
Žaro so položili v družinski grob Ozvatič v Peskovcih. Poleg 
stare domačije sta sinova Aleksander in Štefan sezidala novo 
hišo, kamor se je Štefan pogosto vračal.  
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Na hišni številki dvajset stoji Gražarska domačija, Rüžova 
(Glažar)3. Stanovanjska zgradba je bila postavljena v času 

druge svetovne vojne iz delov razstavljene hiše pri Špornih, 
ki je stala vzhodno od domačije Županek (Šporne male 
Milike), last že omenjenih Bejek Karela in Ane. Glažarsko 
domačijo sta postavila Ružič Aleksander st. in Karolina, 
rojena Kozic. Ružič Aleksander st. je bil rojen v hiši pri 
Rüžovih, nad hišo Žiško Aleksandra. Ružič Aleksander 
(Gražarski Šondor), sin Josipa in Terezije in Karolina 
(Glažarska Lina), hči Karela in Ane, rojene Bejek, sta imela 
sina Zoltana, ki se je poročil s Kerčmar Ireno. Irena njima je 
rodila sina Aleksandra, ki sedaj živi v Gornjih Petrovcih.  

Po smrti Zoltana je Irena še več let živela sama, a jo je leta 
1999 na krut način ubil Ratko Evgen iz Šalovec. Od takrat 
hiša več ni bila naseljena in so jo predlani podrli. Kmetijsko 
poslopje je obnovljeno in tam Aleksander z ženo Dragico ter 

                                            

3 Nekdo od prednikov je bil steklar. V spominu je pripoved o tem, da je nekdo od 
Ružičevih prednikov nekoč imel steklarno v Monoštru (Szengothard), tik ob Rabi, menda 
na tistem mestu, kjer sedaj stoji tovarna Opel. Ružiči bi se naj priselili v Prekmurje z 
Gradiščanskega v 18. stoletju. Po mnenju zagrebškega heraldičnega društva so Ružići 
potomci Kačićev iz 11. stoletja, ki je obogatelo z gusarstvom v Neretljanski krajini na 
Hrvaškem, in doseglo plemiški naziv. Napadali so predvsem bogate beneške ladje. S 
prihodom Turkov v 14. in 15. stoletju so se mnogi Hrvatje, med njimi tudi Ružići, umikali 
pred Turki na zahod in sever, v Liko in na Gradiščansko (Burgenland, Avstrija), kjer je 
ohranjena močna hrvaška skupnost.  
Terezija, mati Aleksandra st., je v svojih mladih letih bila v Ameriki (govorila je o 
Poudnešnji Ameriki). Vnuku Aleksandru je rada iz hrenovih listov spretno naredila 
»cigaro« in razložila, da je delala v »fabriki«, kjer so iz tobačnih listov izdelovali cigare. 
Tako je možno sklepati, da je bila najbrž na Kubi, ki je znana po »havankah«. Zakaj se je 
vrnila, ni znano. Od tam je prinesla starinsko zlato žepno uro. Potomci jo hranijo kot 
dragocen spomin. 
Irena, Zoltanova žena, hči Aleksandra in Marije, je bila doma od domačije Sponjii Šporni. 
Starša sta imela štiri hčerke in sina. Irena je bila najstarejša. Starša sta okrog leta 1922 
vzela v najem Mikolovo gostilno, stoječo ob železnici v Gornjih Petrovcih (po drugi 
svetovni jo je nova oblast nacionalizirala in sedaj živi v njej družina Schek, ki se je tja 
priselila iz peskovsekga Kompasa, sicer nacionaliziranega Dajčevega mlina), in tam se je 
leta 1923 rodila Irena. Ker gostilna ni obratovala uspešno, sta si starša izposodila denar 
pri Rocinih v Šalovcih, z njim odplačala dolgove in najela gostilno v Bakovcih. Ko je bila 
Irena stara trinajst let, se je morala odseliti v Peskovce, k že ostarelim starim staršem. 
Leta 1946 se je poročila z Zoltanom v Glažarsko ižo. 
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sinovoma Tadejem in Matevžem z družinama goji ovce 
(Vesela ovca d.o.o.).  

 
Glažarska domačija (foto A. Ružič, 1967) 

Žiško Aleksander (Rüžov Šondor) je bil star fant. Njegova 
kmetija je stala čez cesto Grabašnoga Gabora. Zdaj je 
podrtija. Dedovala jo je sestra Terezija, žena Cigojnskoga 
Ernija (Kardoša), po njeni smrti pa je vse podedovala hčerka 
Milika, edinka, sedaj poročena v Adrijancih pri Zvonarovih. 
Nekaj časa je živel z očetom Elekom. Brat Elek se je poročil 
pozneje v Ratkovce. Drugi brat, Zoltan, je pobegnil v 
Avstralijo. Govorilo se je, da je kmalu potem umrl v neznanih 
okoliščinah. Šandor se je potem poročil s sosedo Aranko, ki 
je imela hišo tik ob Žiškovih. Domačiji so rekli Šavanjovi, kar 
v prostem prevodu iz madžarščine pomeni, da je bil 
gospodar, Arankin oče, precej zajedljiv, kisli človek. Ta je 
imela nezakonskega sina Štefana Oškolo, priučenega 
mehanika, ki je umrl precej mlad kmalu po materini smrti. 
Šandor se je že zgodaj (v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja) podal na sezonsko delo v Nemčijo in bil menda zelo 
bogat. Po vrnitvi domov, ko se je upokojil, je kmalu zbolel. 
Nekaj sovaščanov ga je oskrbovalo. Po dolgi bolezni je umrl 
v siromaštvu. 
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Tudi ovčereja je priložnost Goričkega (foto A. Ružič, 2018) 

Balek Koloman (Grabašen Kalmec, brat Balek Gabora) je bil 
znan kolarski mojster. Izdeloval je tudi krste. V kolarnici je 
zmeraj dišalo po suhem borovem lesu in borovi smoli. Tla so 
bila zmeraj polna lepih, v tanke spirale zvitih oblancev. Dolgo 
je bil samski, potem se je pa, že menda blizu petdesetih, 
poročil v Markovce. Tako je v kolarski delavnici življenje 
prenehalo. Ob lepi zidani hiški, ki je bila delavnica, je stala 
njegova stara cimprana hiša. Nezadržno je propadala, zato 
jo je njegova žena Mariška dala podreti. Kalman se v novem 
domu menda ni preveč dobro počutil, kajti po kratkem 
skupnem življenju v ženinem domu se je obesil. Po smrti 
Kalmanovega nečaka Balek Aleksandra (Grabašnoga 
Šoneka) je Gaborovo domačijo dedovala sestrična, in 
delavnico so leta 2015 podrli in zravnali večji del zgradb, 
razen nove hiše in velikega skednja. Kalmanova delavnica 
je, dokler je bilo v njej življenje, bila tudi shajališče peskovskih 
moških predvsem pozimi in ob deževnih dnevih. Tam so 
velikokrat dolgo v noč kartali in pili domače rdeče vino, in 
nemalokrat je med njimi nastal kakšen prepir, ki pa je kmalu 
bil pozabljen. 
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Čez cesto od Roraških sta živela Kozicina Ana in Peti. 
Odselila sta se v Ženavlje. Nazadnje je tam stala lesena 
šupa. Pred leti so tam postavili gospodarsko poslopje 
Rourašovi. Leta 2017 je to poslopje pogorelo. Obnovili so ga 
z vaško samopomočjo. 

Pod Taljanon je stala domačija Šandorovih. O tem danes več 
ni sledu.  

Pod domačijo Cigojnski sta živeli Ani, mati in hči. Njuna hiša 
se je naslanjala po dolžini na vzpetino in gledala proti glavni 
cesti. Imela je lep trnac, ograjen z ograjo iz z ornamenti 
izrezanimi deskami. Nazadnje je še na to domačijo spominjal 
le betonski obroč vodnjaka, s katerega pa že dolgo niso 
zajemali vodo, ker so menda v njem našli mrtvega psa.  

 
Predašova iža. Odkupili so jo angleži in jo preuredili v svojem slogu  

(foto A. Ružič, 2018) 

Čez cesto so bili doma Predašovi. Nazadnje je tam živel 
Predaš. Bil je v tujski legiji in je menda dobro zaslužil. 
Govorilo se je, da je imel veliko denarja. Staro domačijo si je 
dal lepo obnoviti. Dela je opravil zidarski mojster Kuronja 
Koloman (Drinaš), doma z Gornjih Petrovec. Nazadnje se je 
vrnil domov kot invalid, paraplegik. Govorilo se je, da ima 
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kroglo v hrbtenici in je zato operacija nemogoča. Ves čas je 
živel na vozičku. Poročil se je z Verono iz Veščice, ki ga je 
oskrbovala. Po njegovi smrti se je odselila nazaj na Veščico 
in vse prodala Angležem. Ti so hišo znova preuredili, in sicer 
v »angleškem slogu«, z belo fasado in črnimi obrobami ter 
obveznimi strešnimi trikotnimi okni. Ti so jo kmalu prodali 
družini iz Murske Sobote, ki jim služi za oddih ob vikendih.  

 

 

3.2. Gibanje števila prebivalcev v vasi Peskovci 

 

Leto 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2006 2017 

Štev. 197 220 225 226 205 200 183 165 144 148 139 120 118 93 90 63 
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3.3. Poselitev leta 2018 

Še 
žive 

Hišna 
štev. 

1998 2018 Pripisi 

1. 1 Čerpnjak 
Marjan *1959 
Čerpnjak 
Dragica 
*1962 
Čerpnjak 
Matej *1987 
Čerpnjak 
Mojca *1990 

 Črdaškini. 
Nazadnje sta bila 
tam doma Ružič 
Ludvik in Gizela, 
starša Krajncine 
Jolanke.  
Potem jo je kupila 
družina Kaljević iz 
Murske Sobote. 
Od njih so jo kupili 
Čerpnjakovi, ki so 
se priselili iz 
Murske Sobote. 
Marjan je doma s 
Trdkove, Dragica 
pa iz Murske 
Sobote. 

2. 2 Škerlak 
Ludvik *1945 
Škerlak 
Terezija 
*1955 
Škerlak 
Natalija 
*1981 
(zdaj živi v 
bloku v 
Gornjih 
Petrovcih) 

 Kovački. Prej 
lastnik Ružič 
Vinci, kovač. Imel 
je lepo kovačnico. 
Na dvorišču je 
rasla velika loška 
hruška. Po 
njegovi smrti se je 
žena Aranka 
odselila v 
Šalovce. Terezijo 
je poročil Ludvik 
Škerlak, doma iz 
Stanjevec. Delal 
je v Avstriji. Zdaj 
je upokojen. 

3. 3 Novak Jože  
*1940 + 2013 

umrl Mizgarini. 
Jožetova Linčika 
se je sem poročila 
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Novak 
Karolina 
*1948 
Novak Jožef 
*1968 

iz Šalovec. Pri 
Mizgarinih so 
nekoč pogosto 
kartali, menda 
celo za visoke 
vrednosti. 

4. 4 Panker 
Angela  
*1940 + 2003 
Čeh Maks 
*1954 
Panker 
Danica *1967 
Čeh Simona 
*1991  
(zdaj v Murski 
Soboti) 

umrla Mizgarini. 
Pozneje, ko se je 
sem priženil 
Panker Štefan 
(Taljan) iz 
Stanjevec, se je 
po hiši reklo 
Taljanovi. Angela 
je bila sestra 
Šušlec Štefana iz 
Gornjih Petrovec. 

 5 Nekoč hiša 
Kozic Vilme 
in Petiva; 
odselili so se 
v Ženavlje 

  

5. 6 Kozic Irena  
*1941 + 2015 
Habjanič 
Stanislav 
*1958 
Habjanič 
Marta *1959 
Habjanič 
Andreja 
*1981 
Habjanič 
Anita *1985 

umrla 
 
 
 
 
 
 

Križevci 
 
 

Stanjevci 

Rourašovi. Irenin 
mož je bil Evgen 
(Rourašov Jeni), 
desetar na 
železnici. 
 
 
 

 7 Nekoč hiša 
Anice in 
Jožefa, vdova 
Anica se je 
odselila v 
Šalovce. 
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 8 Kardoš 
Terezija  
*1926 + 2013 

umrla 
Hiša več ni 
naseljena. 

Hčerka 
Emilija 

poročena v 
Adrijance 

Cigojnski. 
Staremu Kardošu 
so rekli Cigajn. 
Dočakal je čez 
devetdeset let. 
S koso na 
ramenih in s 
cigareto Drava v 
ustih se je zmeraj 
pred košnjo 
ustavil pri Ferivnih 
(Lectarovih) - na 
dva deci žganja. 
Bil je desetar na 
železnici. Za njim 
je to postal njegov 
sin Ernest, mož 
Terezije.  

 9 V tej hiši sta 
živeli Ani, 
mati in hči. 

  

 10 Predašova 
hiša. Kupili so 
jo Angleži. 
Zdaj je vikend 
družine iz 
Murske 
Sobote. 

 Štefan (Predaš) je 
bil v tujski legiji. 
Domov je prišel 
kot invalid. Bil je 
na vozičku. 

 11 Kolarnica 
Balek 
Kolomana 
(Grabašin 
Kalmec). 

Poročen v 
Markovce. 

Umrl. 

Poleg je še stala 
cimprana hiša, 
kjer je Kalman 
prej bival. Obe 
zgradbi so dediči 
(žena Danica) 
pred nekaj leti 
porušili. 

 12 Balek Verona  
*1925 + 2004  
Balek 
Aleksander  

umrla 
 
 
 

Grabašni. Veronin 
mož Gabor 
(Grabašin Gabor) 
umrl že prej. 
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*1950 + 2011 umrl Verona je bila 
snaha, doma iz 
Lončarovec. Sin 
Aleksander ni bil 
poročen in nima 
naslednika. 
Posestvo je 
dedovala 
sestrična Danica 
iz Dolenec. 

 13   Čösovi. Tu sta 
živela Šondor in 
Marica. Nekoč 
lepa kmetija se že 
močno podira in 
razpada. Njunega 
sina so kot 
desetarja ustrelili 
v vojski pri kontroli 
straže. Sorodniki 
živijo v Mariboru. 

 14 Hiša Žiško 
Aranke in 
njenega sina 
Oškola 
Štefana. 
Razpada. 

oba umrla Oškola Štefan se 
je v Markovcih pri 
Abrahamu učil za 
mehanika. Doma 
je občasno 
popravljal manjše 
stroje. 

 15 Hiša Žiško 
Aleksandra 
*1920 + 2004 

umrl Hiša je podrtija. 

6. 16 Kozic Marta 
*1954 
Kozic Simon 
*1976 
Kozic Andrej 
*1984 

 Švenderni. 
Kozicin Emil je 
umrl precej mlad, 
zaradi hude 
bolezni. Žena 
Marta se je v hišo 
priženila. 
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7. 16 A Kozic Marija  
*1926 + 2009 
Kozic Anton 
*1952 
Kozic Albin 
*1960 
Milena 

umrla Kozicin 
(Švendarin) 
Šondor, 
železničarski 
obhodnik. Emilov 
stric. Znal je z 
mašinom rezati 
lase. Poročil je 
ženo Marijo, 
Nemko, doma iz 
Avstrije 
(Gradiščansko), 
kjer se je učil 
čevljarstva. Nekaj 
časa je popravljal 
tudi čevlje. Imela 
sta pet otrok: 
Eriko, Antona, 
Lidijo in Olgo. 
Najmlajši je Albin, 
železničarski 
delavec. 

8. 17 Kučan Marija  
*1943  
Kučan Ludvik  
*1944 + 2016 
hčerka 
Roswitha 
*1974 
hčerka Brigita 

 
 

umrl 
 
 

obe sta v 
Avstriji 

Treskin Djonček. 
Priženil se je iz 
Križevec. Bil je 
kolar, kovač in 
sodar. Več let 
pred drugo 
svetovno vojno je 
delal v Franciji. 
Starejši sin se je 
poročil v Šalovce. 
Je umrl. 

 18 Nunina hiša, 
tu je rojen 
Ružič Ludvik, 
stric Kutoš 
Štefana 

 Ohranjen je le 
skedenj. Parcela 
je zdaj last 
Kerčmar Janeza. 

9. 19 Kerčmar 
Janez 

 Švenderni Števan, 
desetar na 
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Milena in 
hčerka Maja 
(kmetijo je 
kupil od 
Števanovih 
sorodnikov) 

železnici. Oba z 
ženo sta umrla in 
kmetija je začela 
propadati. Pri hiši 
je živel tudi 
Švenderni Reži 
(Rudolf) 

 20 Ružič Irena  
*1923 + 1999 

umrla 
19.5.1999 

Glažarski. Nekoč 
trdna kmetija. 
Irena je bila šivilja. 
Njen šivalni stroj 
Vesna je v celoti 
ohranjen. Irenin 
mož Zoltan je bil 
železničarski 
delavec, umrl že 
prej. Bil je edini 
sin, oče 
Aleksandra in 
matere Karoline. 
Edini sin Zoltana 
in Irene 
Aleksander, 
profesor, živi z 
družino v Gornjih 
Petrovcih. 

 21 Kozic Vilma  
*1908 + 2000 
Ferivno 
domačijo sta 
odkupila 
Mavrič Željko, 
brat Vilijeve 
žene Nade, 
zdravnice v 
Radencih. 
Preuredili so 
jo v turistične 
namene (z 
apartmaji) in 

umrla Ferevni, 
Lectarovi. 
Nekoč, še v prvi 
Jugoslaviji in za 
časa Madžarov so 
imeli gostilno. 
Zadnja desetletja 
več ni bila odprta. 
Kozic Viljem 
(Fereven Vilmoš) 
je bil zmeraj med 
glavnimi v vasi. 
Hčerka Vilma je 
bila poročena v 
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občasno 
pripravijo 
pogostitve za 
najavljene 
skupine. 
Imenuje se 
Gorički raj. 

Moščance 
(umrla). Gizika 
živi v Zagrebu, 
najmlajši Viljem 
pa v Radencih 
(doktor kemije, 
direktor v 
Radenski, 
upokojen). 

 22   To je bil Dajčov 
mlin, ki so ga 
zaradi izgradnje 
nove železnice 
(otvoritev 
1.5.2000) podrli 
leta 1999. 
Spremenjen v 
pisarne za 
fazanerijo. 
Kerčmar Janez je 
prej živel v 
mlinarskem 
stanovanju, potem 
pa je kupil kmetijo 
Ružič Štefana 
(Švendaren 
Števan, h.š.19) in 
sedaj živi tam v 
novozgrajeni hiši. 

10. 23 Kozic Irena 
*1929 + 2018 
Brabarič 
Štefan *1949 
Barbarič 
Alojzija *1953 
Bertalanič 
Barbarič 
Bernarda 
*1974 

Bernarda 
se je 

odselila v 
Gornje 

Petrovce 
(nova hiša) 

 

Barbaričovi, 
Kozicini, Binekovi. 
Irenin mož Kozic 
Karel je bil 
vodovodar. Se je 
obesil. Štefan je 
zet, doma iz 
Lončarovec. 
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Barbarič 
Boštjan 
*1980 
Bertalanič 
Patricija 
*1996 

 24 Hiša Ružič 
Ernesta 

 Saboski. Pri hiši je 
bilo prej krojaštvo. 

11. 25 Kozic Milan  
*1936 + 2005 
Kozic Jolanka 
*1941 
Kozic Milan 
*1960 
Kozic Lidija 
*1965 
Kozic Aleš 
*1984 
Kozic 
(Kardoš) Anja 
*1987 
zet Kardoš 
Damir 

umrl Gergorni. Žena 
Jolanka se je 
priženila iz 
Gornjih Petrovec.  

12. 26 Šebjanič 
Viktor  
*1931 + 2006 
Šebjanič 
Irena  
*1936 + 2008 
Šebjanič 
Slavica  
*1955 + 2001 
Šebjanič Emil 
*1956 + 
Šebjanič 
Daniela 
*1978 
Šebjanič 
Robert *1981 

umrl 
 
 

umrla 
 
 

umrla 
 
 

umrl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročen v 
Renkovcih. 
 
 
 
Poročen v 
Moravskih 
Toplicah. 
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Šebjanič 
Claudia 
*1988 
njen mož 
Boštjan in 
otroka Lan in 
Zala. 

 27 Tu je stala 
hiša Küčan 
Ludvika, 
pozneje 
petrovskega 
gostilničarja. 

  

 28 Novak Karel, 
doma iz 
Križevec 
*1908 + 1998 
Novak 
Sidonija, roj. 
Kerčmar 
*1911 +1996  
Novak Viljem  
*1943 + 2009 

 Vilmošova sestra 
Angela živi v 
Celju. Hiša v 
slabem stanju. 
Domačijo 
obnavljajo. Vilmoš 
je bil kratko 
poročen v 
Ženavlje. 

13. 29 Barber Franc 
*1935 
Barber Irena 
*1938 
Koltaj Drago  
*1958 +1999 
Koltaj 
Dragica 
*1960 
Koltaj Dejan 
*1979 
Koltaj Jožica 
in njuni otroci 
Lara, Nina in 
Maja 
Koltaj Bojan 
*1982 

 
 
 
 

umrl, doma 
iz Gornjih 
Petrovec 

Balekovi. Irenin 
oče Balek Ludvik 
in mati Ana 
(Balekova 
Nonica). Ob 
vaških dogodkih 
in prireditvah je 
bila Nonica glavna 
kuharica. Pekla 
zelo dobre perece 
in pogače. Barber 
Franc se je k hiši 
priženil iz Šulinec. 
 
 
Poročen na 
Hodošu. 
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 30 Stari gasilski 
dom  

  

14. 31 Ružič Ernest  
*1907 + 1975 
Ružič 
Jolanka  
*1921 + 1998 
Toth Zorica 
*1943 
Toth Branko 
*1970 

umrl 
 

umrla 

Krajncini. Jolankin 
mož je bil mizar. 
 
 
 
Zoricin mož je bil 
iz Domanjševec in 
je že pred leti 
umrl. 

15. 32 Fartek Marija  
*1924 + 2013 
Stumpner 
Elizabeta 
*1938 
Pocak 
Kristina 
*1949 
Pocak 
Dionizij  
*1954 + 2001 
Pammer 
Erika *1957 
Kutoš Marta 
*1958 
Pocak 
Suzana 
*1977 
Pocak 
Marjana 
*1980 

umrla 
 

živi v 
Avstriji 

 
 
 
 

umrl 
 
 
 

Rojena v Trdkovi. 
 
Krajncina Böžika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Böžikini hčerki. 
Živita v Avstriji. 
 
 
 
Kristinini hčerki. 
Obe poročeni iz 
Peskovec. 

 33 Lucu 
Koloman  
* 1927 +1997 
Lucu Gizela  
*1934 + 1998 

umrl 
 
 

umrla 

Kokotovi. 
Koloman (Kokout) 
je bil kolar in 
železničarski 
delavec. Hiša 
razpada. 
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16. 33 a Gizelina 
hčerka 
Dragica in 
njen partner 
Franc Justin. 

 Nova lesena hiša 
tik pod 
pokopališčem. 

 34 Ozvatič 
Emilija *1920 
+ ? 
Ozvatič 
Aleksander 
*1945 + ? 

umrla 
 
 

umrl 
 

Moža je ubila 
bomba leta 1945. 
Aleksander je bil 
njegov sin.  
Kutoš Aleksander 
se je priselil k 
Petrovinim. Umrl v 
Avstriji. Sin Kutoš 
Štefan, novinar. 
Živel v Ljubljani. 
Umrl leta 2018. 

17. 35 Županek 
Emilija  
*1946 + 2009 
Županek 
Aleksander 
*1952 + 2000 
žena Katica   
Županek 
Gregor *1975 

umrla 
 
 

umrl 

 
 
 
 
 
 
Živi v Avstriji. 
Z ženo in 
otrokoma živi v 
Šalovcih 

18. 36 Kerčmar 
Dezider  
*1930 + 2010 
Kerčmar Irma 
*1939 

umrl Mojster pri zidanju 
hiš in gradnji 
ostrešij. Spreten 
rokodelec. 
Doma je iz 
Šulinec. 

19. 37 Kandal Etelka 
*1912 + 
Kečmar 
Štefan  
*1918 + 1913 
Kerčmar 
Jolanka 
*1939  

umrla 
 

umrl 
 
 
 

umrla 

Iz Kukeča. Nekaj 
časa živela pri 
hčerki Jolanki. 
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Kerčmar Emil  
*1942 + 2010 

20. 38 Kerčmar 
Ernest *1934 
Kerčmar 
Martina 
*1952 
Abraham 
Drago *1967 
Kerčmar 
Abraham 
Sonja *1969 
Kerčmar 
Sandra *1977 
Abraham 
Alen *1987 
Abraham 
Ariela *1991 

  
 
 
 
 
Doma iz 
Markovec. 
Odličen mehanik. 
 
 
Živi v Mačkovcih. 
 
 
Živi v Mariboru. 
 

21. 39 Bejek Ana  
*1919 + 2013 
Kučan Ludvik  
*1935 + 1998 
Kučan 
Cvetka *1945 
Volf Vladimir 
*1959 
Volf Jasna 
*1966 
Volf Marjan 
*1984 
Volf Anita 
*1987 

umrla 
 

umrl 

  

 40 Bejek Viktor  
*1918 + 2003 
Bejek Giza  
*1924 + 2002 
Bejek Ludvik  
*1950 + 2002 

umrl 
 

umrla 
 

umrl 

Lepa gorička hiša. 
Žal hitro propada. 
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22. 41 Kerčmar 
Stanislav 
*1954 
Kerčmar 
Gizela *1955 
Kerčmar 
Vesna *1974 
Kerčmar 
Dušan *1977 
Žena Jožica 
in otroka 
Tilen in Teo 
Belec Nina 
*1996 

  

23. 42 Bohar 
Terezija  
*1931 + 2007 
Bohar Tibor 
*1949 

umrla K hiši se je 
priselila Tiborova 
nečakinja z 
možem in 
otrokoma. 

 
 
4. POKOPALIŠČE 

4.1. Seznam nagrobnih spomenikov in drugih 
grobov leta 2018 

 

Št. 
groba 

Nagrobni spomeniki 

1.  
Ružič Ernest 1914 – 1996 
Ružič Marija, roj. Županek Breskoč 1913 – 1997 

2.  Kučan Ludvik 1935 – 1998 

3.  
Kardoš Ernest 1923 – 1991 
Kardoš Terezija, roj. Žiško 1926 – 2013 

4.  
Ružić Zoltan 19. 1. 1923 – 14. 11. 1991 
Ružič Irena, roj Kerčmar 29. 3. 1923 – 19. 5. 1999 

5.  
Balek Gabor 1925 – 1987  
Balek Verona 1925 – 2001  
Balek Aleksander 1951 – 2011 

6.  Kerčmar Dezider 1930 – 2010  
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7.  
Novak Jože 1940 – 2013 (leseni križ) 
Karolina 1948 

8.  Pocak Denis + 1998 (leseni križ) 

9.  
Bohar Terezija 193? – 2007 
Bohar Aleksander (dva lesena križa) 

10.  
Balek Ludvik 1906 – 1986  
Balek Ana, roj. Ružič 1907 – 1996  

11.  
Kerčmar Emilija, roj. Kozic 1916 – 1990 
Kerčmar Štefan 1918 – 2013 

12.  
Kerčmar Aleksander 1920 –  
Kerčmar Zita, roj Kozic 1923 – 1989  

13.  
Kerčmar Aleksander 1896 – 1982  
Kerčmar Barbara, roj. Bejek 1901 – 19 ? 

14.  
Bejek Vinko 1905 – 1978  
Ana 1919 – 2013  

15.  
Ružič Štefan 20. 8. 1896 – 9. 1. 1976 
Ružič Vilma, roj. Kučan 8. 11. 1896 – 17. 5. 1983  

16.  
Kozic Karel 3. 8. 1929 – 17. 5. 1982  
Kozic Irena 1. 10. 1929 – 14. 6. 2018 

17.  
Aleksander 1920– 2004 (leseni križ in okvir) 
Žiško Aranka 
Oškola Štefan  

18.  
Ružič Aleksander 7. 3. 1897 – 18. 3. 1978 
Ružič Karolina, roj Kozic 28. 8. 1903 – 25. 5. 1981 

19.  
Kardoš Vinci 
Kardoš Terezija (dva lesena križa in lesen okvir) 

20.  
Kerčmar Aleksander 1896 – 1981  
Kerčmar Marija, roj Županek 1897 – 1981  

21.  
Županek Viljem 1919 – 1978  
Županek Jolanka, roj. Ozvatič 1921 – 1986  

22.  

Kozic Jožef 1886 – 1969  
Novak Ludvik 1910 – 1945  
Kozic Terezija 1892 – 1986  
Novak Terezija 1909 – 1996  

23.  
Kutoš Karel 1926 – 1982  
Bejek Gabor 1912 – 1990  
Bejek Sidonija, roj. Küčan 1906 – 1979 

24.  leseni križ in okvir (?) 

25.  Kozic Terezija 1877 – 1965  

26.  Bejek Viktor 1918 – 2003  
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Bejek Gizela, roj. Kovač 1924 – 2002  
Bejek Ludvik 1950 – 2002 

27.  
Breskoč Štefan 1889 – 1968  
Breskoč Verona, roj Bejek 1876 – 1956  

OP 1 Kučan Janez 
Kuačn Lizika 

OP 2 Kozic Janez 
Kozic Ana 

OP 3 Küčan Zita 

28.  
Lepoša Ana 1883 – 1965 
Lepoša Vilma 1912 - 1949 

29.  Županek Aleksander 4. 7. 1957 – 7. 4. 2000 

30.  
Kozic (mož) Aleksander 1882 – 1959  
Kozic (sin) Albin 1936 – 1950  

31.  
Pocak Dionizij 1964 – 2001 
Kristina 1949 –  
Marija Fartek 1924 – 2013  

32.  
Kerčmar Emil 10.12.1942 – 16.1.2010 
Kerčmar Jolanka 

33.  Deutsch Franc 1933 – 1945 

34.  

Novak Karel 1908 – 1986  
žena Sidonija, roj Kerčmar 1911 -1996  
hčerka Gizela 1945 – 1945  
hčerka Milka 1941 – 1941  

35.  
Kardoš Rozalija 1884 – 1944 
Kardoš Adam 1877 – 1938 

36.  
Kučan Janez (dva lesena križa in okvir) 
Kučan Šarika 

37.  Ozvatič Aleksander (leseni križ in okvir) 

38.  Novak Viljem 1943 – 2009 

39.  
Barber Franc 1935 
Barber Irena, roj. Balek 1939 

40.  Koltaj Drago 1958 – 1999 

41.  
Kozic Evgen (leseni križ) 
Kozic Irena 1941 – 2015 

42.  
Šebjanič Viktor 1931 – 2006 
Irena 1936 – 2008 

43.  Županek Emilija 1946 – 2009  
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44.  
Kozic Adam 9.5.1828 – 3. feb. 1927 Ki v Gospodni 
umerje živi na veke 

45.  
Kozic Milan 1936 – 2005  
Kozic Jolanka 1941 

46.  Šebjanič Slavica 1935 – 2001 

47.  Kučan Ludvik 1944 – 2016 

48.  
Kozic Aleksander 1921 – 1975 
Marija 1926 – 2005 
Albina 1950 – 1950  

49.  Kozic Emil 1947 – 1995 

50.  
Panker Štefan (leseni križ) 
Panker Angela, roj. Šušlec – 2003  

51.  
Ružič Ernest 1907 – 1965  
Ružič Jolanka 1921 – 1998 

52.  
Ružič Ludvik 1901 – 1964 
Gizela, roj. Gergar 1901 – 1972 

53.  
Ružič Ludvik 1899 – 19 ? 
Kozic Terezija 1902 – 1962 

54.  
Družini Ružič Ozvatič  
Kutoš Štefan (1952 – 2017) 

55.  Kučan Terezija, roj. Kozic 1883 – 1969 

56.  
Kozic Viljem 1891 – 1964  
Kozic Vilma, roj. Županek 1896 – 1985 

57.  
Bejek Ludvik 1873 –  
Bejek Julija, roj. Časar 1881 – 1962 

OP 4 Balek Jožef 
Balek Terezija 

OP 5 Ružič Janoš 
Ružič Terezija 

58.  Ružič Štefan 3.9.1930 – 8.7.1952 

59.  
Ružič Šandor 1907 – 1968  
Ružič Marija 1907 – 1987 

60.  
Lucu Koloman 1927 – 1997  
Gizela 1934 – 1998  

61.  
Kozic Viljem 6.6.1906 – 8.12.1981  
žena Vilma, roj. Breskoč 23.10.1908 – 7.9.2000 

62.  
Breszkocs Jozsef 1881 december 15. – 1942 
december 4. 
Smodisz Terez 1889 aprila 17.  
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a Kozic Ana 
b Kozic Janez 
c Ružič Karel  
d Ružič Karolina 

 

 

Ohranjeni nagrobni spomeniki (foto A. Ružič, 2018) 

4.2. Dragoceni marmorni spomeniki, preneseni z 
opuščenih grobov.     

Zgornja vrsta (od leve proti desni): 

 Breskocs Sandor umrl 1906 julijusa 22. 

 Breskosc Ferencz 1854 avgustusa 25 – 19 marca 2. 

 Zsupanek Szandor 1895 februara 2. (beli spomenik stal 
pod grobom št. 71, brat Kerčmar Marije, roj. Županek) 

 Kozsic Istvan umrl 1912 majusa 8. v 77. leti 

 plošča; najbrž Küčan 

 Küčan Janez 1871 – 1955, petrovski gostilničar  

 Küčan Franc 1873 – 1951 

 Küčan Ludvik 1894 – 1958  

 pod ploščo je lepi marmorni spomenik: 
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 Zsupanek Tamas umrl 1918. junij 3. star 56 let 

 Zsisko Jozsef 1892 aprila 4. – 1912 avgustus 2. umrl  

 Kozic Lajos 1858 – meg halt 1888 deczember 12. 

 Breszkocz Istvanini roj Szmodis Ana 1870 -1916 

 Ruzsicz Magda 18 julij 22 meghalt marcza 12. 

 zlomljen - črni marmor Breszkocz Fani 1895 – 1916 (z 
lepo sliko) 

 

4.3. Karta pokopališča  

 
Legenda: 

1. marmorni in drugi nagrobni spomeniki   

OP 1 opuščeni grobovi 

a že pred leti opuščeni grobovi 
 

Spodnja vrsta (od desne proti levi): 

 Leposa Terezs 1888 januar 2. – meghalt 1905 februar 
26. 

 Kücsan Regina umrla 1912 januar 20 

 Kelemen Istvan 1915 – 1950 34 leta star 
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 Bejek Jozsef (beli marmor) 

  Kozicz Ana Petöfi umrla 1913 decembra 2., 66 let stara 

 Kardos Terezs 1860 januar - meghalt 1911 februar 9. 

 Leposa Janos rodjen 1849 - on leti januara 11. – 1905 - 
on leti januara 25. (napis: mer i blagoslov prahi 
njegovimi- 

 

4.1. Zvonik in mrliška vežica 

Peskovsko pokopališče je na tem mestu okoli 200 let. Prej so 
pokojne pokopavali na starem pokopališču, ki je bilo na meji 
z adrijansko katastrsko mejo in slemensko cesto, nad 
sedanjim pokopališčem. Tam je zdaj oranica. Vzrok, da so si 
Peskovčani uredili pokopališče tako daleč iz vasi, je imelo 
svoj pomen. Na tem 
pokopališču ni bilo 
zvonika, zato so 
uredili pokopališče 
na prostoru, na 
katerega se je videlo 
s stolpa petrovske 
(nedelske) cerkve. 
Ko je zvonar v stolpu 
nedelske cerkve 
opazil procesijo s 
črno zastavo na 
čelu, je začel zvoniti.  

 
Peskovsko pokopališče  

(foto A. Ružič, 2010) 

Na novem prostoru 
so kmalu zgradili 
zvonik. V njem sta 
dva zvona. Do 
elektrifikacije pred 
petnajstimi leti so 
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zvonili trikrat na dan: zjutraj, opoldne in zvečer. Za pokojnika 
so zvonili večkrat pred pogrebom in tudi ob prihodu pogrebne 
procesije in po pogrebu. Za moškega po tri »veršoše«, za 
žensko dva. Dve debeli vrvi (vouži) sta viseli do tal in zvonar 
je moral z njima spretno ravnati, da nista zvona »vkriž kukla«. 
Precej časa sta zvonila Kokoutoviva (Lucu Koloman in Giza), 
potem pa Šporen Dežek (Kerčmar Dezider).  

Mrliška vežica je bila zgrajena leta 1995. Do tedaj so umrlega 
imeli doma dva do tri dni. Umrlega so pred polaganjem v 
krsto (škrinjo) umili in preoblekli v svečano obleko, ki jo je 
imel vsak že pripravljeno za smrt. Zvečer so ljudje prihajali k 
hiši, tam molili in pevci (dijaki) so peli »mrtveče pesmi«. 
Domači so stregli s pijačo, pogačami in pereci. Na dan 
pogreba so krsto tik pred tem, ko so jo odnesli na dvorišče in 
jo potem okrasili z venci in rožami, spletenimi iz krep papirja, 
zabili. Krste je največkrat izdelal Grabašin Kalmec (Balek 
Koloman), ki se je že kar v letih poročil v Markovce, vendar 
tam več ni opravljal svoje obrti, čeprav je doma izdeloval 
izvrstne lesene vozove in samokolnice. 

Po obredu, ki so ga opravili duhovnik (farar) in dijaki, se je 
pogrebna procesija odpravila na pokopališče. Krsto so peljali 
z mrliškim vozom. Z voza so jo odnesli na pokopališče in jo 
tam položili na dva prečna droga. Jamo so kopali domačini 
(velikokrat Krajncin Kari (Kutoš Karel) in Glažarski Zoltan 
(Ružič Zoltan). Če je umrl gasilec, so mu v čast držali stražo.  

Pred petdesetimi leti je na pokopališču  začelo zmanjkovati 
prostora, zato se je vaški odbor odločil odkupiti del njive nad 
njim. Tam sta dve gornji vrsti grobov. Zemljišče je bilo last 
Ružič Štefana, h. št. 19. V zahvalo za to so svojci oproščeni 
občinske takse. 

Z izgradnjo mrliške vežice leta 1995 so pokojnika, potem ko 
so ga uredili za pogreb (že več kot deset let vsa opravila okoli 
pogreba opravlja mrliška služba), odpeljali vanjo in ga položili 
v za to primerno urejen prostor. V zadnjem času največkrat 
pripeljejo s krematorija žaro.  
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Peskovsko pokopališče (foto A. Ružič, 2018) 

V mrliški vežici so pred pokopom ležali: 

Zap. 
št. 

Datum 
smrti 

Priimek in ime 
Hišna 

št. 
Vrsta 

pokopa 

1. 15.10.1995 Kozic Emil 16 krsta 

2. 4.2.1996 Novak Sidonija 28 krsta 

3. 8.2.1996 Balek Ana  29 krsta 

4. 9.6.1996 Županek Jolanka 35 krsta 

5. 17.9.1996 Kerčmar Aleksander 41 krsta 

6. 19.7.1996 Ružič Ernest 24 krsta 

7. 8.11.1996 Novak Terezija 3 krsta 

8. 15.1.1997 Lucu Koloman 33 krsta 

9. 26.1.1997 Ružič Marija 24 krsta 

10. 23.2.1998 Lucu Gizela 33 krsta 

11. 12.7.1998 Kučan Ludvik 39 krsta 

12. 1.8.1998 Ružič Jolanka 31 žara 

13. 17.12.1998 Pocak Denis 32 krsta 

14. 19.5.1999 Ružič Irena 20 krsta 

15. 24.6.1999 Koltaj Drago 29 krsta 

16. 7.4.2000 Županek Aleksander 35 krsta 
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17. 7.9.2000 Kozic Vilma 21 žara 

18. 25.1.2001 Šebjanič Slavica 26 krsta 

19. 6.1.2001 Pocak Dionizij 32 krsta 

20. 19.7.2002 Bejek Gizela 40 krsta 

21. 19.10.2002 Bejek Ludvik 40 krsta 

22. 21.3.2003 Panker Angela 4 krsta 

23. 9.9.2003 Bejek Viktor 40 krsta 

24. 15.9.2003 Ozvatič Aleksander 34 krsta 

25. 2.1.2004 Ozvatič Emilija 34 krsta 

26. 15.3.2004 Balek Verona 12 krsta 

27. 22.11.2004 Žiško Aleksander 15 krsta 

28. 16.2.2005 Kozic Milan 25 žara 

29. 10.8.2006 Šebjanič Viktor 26 krsta 

30. 28.12.2007 Bohar Terezija 42 krsta 

31. 19.1.2008 Šebjanič Irena 26 krsta 

32. 15.1.2009 Kozic Marija 16a žara 

33. 27.1.2009 Županek Emilija 35 krsta 

34. 14.8.2009 Novak Viljem 28 krsta 

35. 16.1.2010 Kerčmar Emil 37 žara 

36. 24.9.2010 Kerčmar Dezider 36 krsta 

37. 4.2.2011 Balek Aleksander 12 krsta 

38. 11.1.2013 Kerčmar Štefan 38 krsta 

39. 14.2.2013 Kardoš Terezija 8 krsta 

40. 19.4.2013 Bejek Anica 39 žara 

41. 12.6.2013 Fartek Marija 32 krsta 

42. 14.12.2013 Novak Jože 3 krsta 

43. 19.9.2015 Kozic Irena 6 krsta 

44. 16.9.2016 Kučan Ludvik 17 žara 

45. 18.12.2017 Kutoš Štefan 34 žara 

46. 17.6.2018 Kozic Irena 23 žara 
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5. ZGODOVINA 

Od kod izhaja ime Peskovci, ni znano. Ime je vas morda 
dobila po miocenskih sedimentih peska nekdanjih zahodnih 
zatokov nekdanjega Panonskega morja, kar morda potrjujejo 
prisotni in tudi iz preteklosti poznani peskokopi, morda pa ima 
bolj prav zbadljivka Pes, doj s kouc!, s katero so radi zmerjali 
Peskovčane predvsem Šalovčani.4 

Poseljevanje tega prostora se je začelo že pred mnogimi 
stoletji, najbrž že pred letom 1200. Pred letom 1265 so bili 
lastniki teh ozemelj lendavski zemljiški gospodje Haholdi, 
potem sta pa prišla do velikega dela posesti petrovske 
župnije, med njimi tudi tedanja poselitev v Peskovcih, 
turniška zemljiška gospoda Peter in Pavel Gyura. Namreč: 
zaradi hudih in trajnih prepirov, in celo ubojstev, sta ti dve 
fevdalni rodbini morali na zahtevo ogrskega kralja zamenjati 
posesti tako, da so del turniških posesti dobili lendavski 
Haholti (Haholt VI.), velik del petrovskih fevdalnih posesti pa 
Gyure.5 

Prvi zapis vasi Peskovci datira v leto 1599, kjer se vas 
omenja v šolskem okolišu protestantske šole v Petrovcih ali 
Nedeli. Koliko ljudi je takrat živelo v vasi, ni znano. Turki so 
potem, ko so leta 1600 zasedli Veliko Kanižo, najbrž tri leta 
pozneje opustošili in požgali vas Šalovce, ki je po 
opustošenju štela le še 105 prebivalcev, kajti kot je zapisano, 
»so Turki razsekali in odpeljali v sužnost« veliko ljudi. Tako 
je zelo verjetno, da so pustošili tudi v Peskovcih. Leta 1636 

                                            

4 Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja, Pomurska založba Murska Sobota, 1996, str 209. 
V srednjem veku se je tudi vas Serdica imenovala Peskovci, toda leta 1499 se že imenuje 
Zredika, 1eta 1698 pa Szerdicza. 
5 Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja, Pomurska založba Murska Sobota, 1996, str. 255 in 
257. Izvor imena Petrovci, kot sklepa Zelko, je naselbina okoli nedelske cerkve (če je niso 
morda postavili prav prvi Gyure) dobila ime po Petru Gyuri. Križevci so gotovo dobili ime 
po kapeli Sv Križa, nastali že v 11. stoletju. Ta je stala v zaselku Dol, v sedanjih Križevcih, 
vse do leta 1873, ko jo je s silo dal porušiti petrovski provizor Karel Fodor in material 
porabil za zidavo gospodarskega poslopja pri novem župnišču v Gornjih Petrovcih. To je 
sedanji župnik pred leti porušil. 
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so si Turki podredili vse vzhodno Prekmurje (Örség - Stražno 
krajino) in tudi vasi Šalovci, Peskovci in Petrovci so morale 
plačevati turškemu sultanu letni davek.6 

 
Koline so bile še pred desetletji vir preživetja in družinski praznik. 29.11.1989 – sreda, 

pri Glazarskih; od leve: Šporna Irma(Irma Kerčmar), Tadej Ružič, Grabašin Šanek 

(Aleksander Balek), Albin Kozic, Šporen Dežek (Dezider Kerčmar), spodaj od leve 

Andrej Kozic in Matevž Ružič    

Zapisnik evangeličanske vizitacije, ki je bila opravljena 15. 
julija 1627 v župniji svete Trojice ali Nedele dokazuje, da je 
župnija obsegala tudi vas Peskovce. V navedenem 
vizitacijskem zapisniku piše 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 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 

                                            
6 Ivan Zelko navaja, da so Šalovci bili pred letom 1600 trško naselje in močna župnija. 
Leta !600 (ali 1603) so jo Turki požgali in oropali. Vas je bila tako prizadeta, da Šalovčani 
več cerkve niso nikoli znova postavili, župnija pa je prenehala obstajati. O tem se je 
ohranilo tudi ljudsko izročilo, ki razlaga, zakaj so Turki to vas tako hudo opustošili. Turški 
vojaški poveljnik je bil na ogledu svoje vojske. Spotoma je hotel pogledati tudi v cerkev, 
kjer so Turki uredili konjušnico. Toda spotaknil se v cerkveni prag in si ob padcu zlomil 
roko. To ga je tako ujezilo, da je ukazal storiti to hudo dejanje. 
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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.7 

Leta 1698 so, kot piše v tedanjem vizitacijskem zapisniku, 
našteli v Peskovcih le 15 ljudi.8 Prebivalci vasi so bili stoletja 

kočarji, podložni fevdalnim gospodom. Njim so morali dajati 
različne dajatve in opravljati služnosti. Tako v navedenem 
vizitacijskem zapisniku piše, da so na gospodovi zemlji morali 
zastonj delati, peš ali z vprego, kdor jo je imel, tudi do štiri dni 
v tednu, po zapovedi gospoda. Za vpeljevanje novoporočene 
neveste so morali dati 4 denarje ali robček. Za sprevod mrliča 
so morali dati 25 denarjev. Polovica od tega je bila 
kantorjeva. Za nagovor ob pogrebu so morali dati predikantu 
mernik pšenice, forint ali leto dni staro svinjo. Za branje 
pametiva 9 so morali dati predikantu skledo ovsa, hleb kruha, 

prgišče prediva in svinjsko kračo. Kantorju so plačali letni 
davek takole: celi kmet celi mernik pšenice in polkmet pol 
mernika. Isti davek je pripadal tudi predikantu. Za zvonjenje 
za večerno in jutranjo molitev ter za zvonjenje proti oblakom 
je vsak vinogradnik moral dati ob dobri letini pet pintov mošta, 
ob slabi pa dva. Ko dajatev ni pobiral kantor, je pobiral žito 
predikant, vino pa tisti, ki zvoni.10 Od pogreba v cerkvi je bilo 

potrebno dati en forint, od pogreba v lopi pred cerkvenimi 
vrati pa 80 denarjev.11 

                                            

7 A. Ružič: Kronika osnovnih šol v sedanji Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 2001, 
stran 6, 7 
8 Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja, Pomurska založba Murska Sobota, 1996, str. 78. 
9 Tepežkanje. 28. decembra je tepežni dan, dan nedolžnih otrok. Ker je kralj Herod 
potem, ko je slišal, da se je rodil Jezus, kralj, zbal za svoj položaj, je dal pobiti vse otroke… 
(Matejev evangelij, drugo poglavje).  Običaj, ko z zimzeleno šibo lahko otroci tepežkajo 
odrasle. Za hišo to pomeni blagoslov.  
10 Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja, Pomurska založba Murska Sobota, 1996, str 203. 
Iz podatkov je razvidno, da so vinogradi bili tudi v Peskovcih že pred napadom trtne uši, 
ki je proti koncu 19. stoletju uničila večino vinogradov tudi na Goričkem  
11 Prav tam. To je cerkev Svete Trojice ali Nedele.   
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Žetev v Peskovcih 1964 Novak Karel in Sidonija, Kučan Ludvik in Cvetka, Bejek Ana, 

Kerčmar Zita in Barica 

Najbrž že od srede 16. stoletja in vse do leta 1732 je bila ta 
župnija protestantska, saj je leta 1599 pastor Pavel Meško, 
ki je bil augsburške (evangeličanske) veroizpovedi plačeval 
dva forinta letnega davka.12 

Za vas Peskovce je značilno, da so bili nenehno pod vplivom 
večjih sosednjih krajev, to je vasi Šalovci, Križevci in Petrovci. 
Tako je zapisano, da so Peskovci leta 1783 spadali v 
križevsko cerkveno občino, kamor so otroci hodili tudi v šolo, 
za leto 1884 pa je navedeno, da peskovski otroci hodijo v 
šalovsko šolo. Slika je danes nekako podobna: cerkveno 
spadajo Peskovci v križevsko evangeličansko občino, kjer je 
za Peskovce bila še leta 1921 tudi pošta, in v katoliško 
petrovsko župnijo, pošta je v Šalovcih, kamor večinoma 
hodijo tudi sicer redki otroci v šolo. Upravno vas spada v KS 
Gornji Petrovci oziroma v Občino Gornji Petrovci.   

Leta 1910 je v Peskovcih živelo 205 ljudi, naseljenih je pa bilo 
54 hišnih številk. Čeprav je veliko Peskovčanov padlo na 
frontah prve svetovne vojne, je vas leta 1921 štela še vseeno 

                                            
12 Prav tam. 
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200 ljudi, od takrat dalje pa se je število prebivalstva nenehno 
zmanjševalo. Zanimiv je tudi podatek, da sta v času pred 
drugo svetovno vojno v vasi obstajali dve godbi, in sicer 
pihalna godba in tamburaški orkester. Leta 1981 je živelo v 
vasi še 139 ljudi, danes pa vas premore le 85 ljudi, naseljenih 
pa je 23 hišnih številk. Prebivalstvo je večinoma starejših 
generacij in le redko se v vasi rodi otrok.  

 
Poroke so v Peskovcih le še preteklost. Na sliki svatba Deutsch Ludvika in Šarike iz 

Gornjih Petrovec 

Leta 1907 je bila speljana skozi vas železnica, po kateri je 
vozila »gorička Mariška«, vendar železniške postaje tu ni 
nikoli bilo. Železnica je povezovala madžarske vasi prek 
Hodoša s slovenskimi. Železniške postaje so bile v Šalovcih, 
Gornjih Petrovcih, Stanjevcih, Mačkovcih, Moščancih, 
Puconcih in končna v Murski Soboti. Z razpadom Avstro – 
Ogrske leta 1918 je že naslednje leto s trianonsko mirovno 
pogodbo bila potegnjena meja med Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev ter Madžarsko, s čimer je večstoletna 
vez med Prekmurjem kot delom Madžarske in madžarskim 
življem bila prekinjena. Tedaj je bila pretrgana tudi železniška 
povezava z Madžarsko in vlaki skorajda več niso vozili, saj je 
proga tekla le med Hodošem in Mursko Soboto. Šele z 
izgradnjo veržejskega mostu leta 1924 so med Mursko 
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Soboto in Ormožem potegnili 
železnico čez Muro in 
gravitacijska smer se je sedaj 
obrnila na jugozahod, prek 
Mure proti Ljubljani. Tedaj se 
je železniška povezava med 
Hodošem in Mursko Soboto 
znova uredila, vendar so 
Peskovčani le redko potovali 
dlje kot do Murske Sobote. Do 
njihove železniške postaje v 
Gornjih Petrovcih je vodila 
urejena makadamska cesta. 

 Pred skladiščem na petrovski železniški 

postaji leta 1968. Na sliki od leve: Štefan 

Oškola, Emil Kozic in Aleksander Ružić. 

Vlak je bil ukinjen konec leta 1968 13, ko so po dolini zgradili 

glavno cesto. Speljana je po stari železniški trasi in tako 
simbolično spominja  na nadomestek za železnico. 
Slavnostno so jo odprli na proslavi v  Gornjih Petrovcih na 
občinski praznik Občine Murska Sobota dne 17. oktobra 
1970.14  

                                            
13 Zadnji vlak je po stari železniški progi peljal iz Murske Sobote na Hodoš 31.12.1968, po 
ustaljenem voznem redu, z odhodom iz Murske Sobote ob 19 uri 20 minut, skozi 
Peskovce je pa peljal malo čez osmo uro zvečer. Ukinitvi železnice je prebivalstvo močno 
nasprotovalo, saj je nanjo bilo desetletja navezano. Z njo so potovali po večje nakupe v 
Mursko Soboto, in po njej so lahko odposlali tudi les in živino, ki je bilo tedaj praktično 
edino tržno blago. Železnica je bila tudi edina povezava s svetom, predvsem z Mursko 
Soboto. Kljub strogemu policijskemu režimu so ob ukinitvi ljudje nekaj časa 
nezadovoljstvo tudi javno izražali, tako da je policija večkrat posredovala. Pobiranju tirnic 
in pragov so nasprotovali tudi z uporom, najbolj v Šalovcih, ki je spominjal na majhen 
kmečki punt, vendar so miličniki ljudi na silo razgnali, nekaj upornikov pa je bilo tudi 
kaznovanih. Med ljudmi se je tedaj skrivaj razširila naslednja krilatica: »Ferenc Joška jo 
je napravo, Horti popravo, Tito zapravo!« Nekateri so celo znali povedati, da je to bilo 
napisano tudi na plakatu, ki so ga potegnili v Šalovcih čez progo. Po ukinitvi proge so 
začeli voziti avtobusi., kmalu za tem pa že bolj pogosto avtomobili. 
14 Aleksander Ružič, Kronika osnovnih šol v sedanji Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 
2001, str. 38. 
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Novo železniško progo so odprli za promet leta 2000 (foto A. Ružič, 2018) 

Ob njej pelje skozi vas nova železnica, zgrajena leta 2000, in 
je del 5. evropskega koridorja, kjer dolge tovorne kompozicije 
prevažajo blago z enega konca Evrope v drugega, bolj 
skromno pa je urejen potniški železniški promet. Čeprav je v 
spodnjem delu vasi speljana tik ob glavni cesti, v zgornjem 
delu pa se oddalji od nje in se drži potočne struge, je v prostor 
zelo posegla.  Dolino je razdelila na dva dela, ki sta med 
seboj povezana le z enim, čeprav z zapornicami urejenim 
železniškim prehodom, skupaj z zložbami pa se je vidno 
spremenila tudi parcelacija, kajti narejene so bile velike 
parcele in izkopani novi odvodni jarki, tako da so slikovite 
drobne njivice in travniki večinoma le še spomin. 

 

6. UPRAVNA UREDITEV  

Vse do leta 1919 so tudi Peskovci kot vse Prekmurje spadali 
pod Ogrsko. Po tem letu je sčasoma bila vzpostavljena oblast 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS). Prekmurje je 
takrat spadalo v mariborski srez. Po letu 1929, ko je nastala 
Kraljevina Jugoslavija, je bilo Prekmurje vključeno v Dravsko 
banovino in tako je ostalo do 6. aprila 1941, ko so tudi 
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Prekmurje zasedli Nemci, a so ga že 16. aprila 1941 
prepustili v upravo Madžarom. Madžarska oblast, potem ko 
so bile sile osi v drugi svetovni vojni poražene, je morala 
aprila 1945 Prekmurje prepustiti Rusom. Sovjeti so tukaj 
gospodovali le nekaj tednov, kajti Sovjetska zveza je celotno 
Jugoslavijo prepustila v upravljanje svojim zaveznikom, 
jugoslovanskim komunistom. Do sprememb je prišlo leta 
1991, ko je druga Jugoslavija razpadla in nastala je 
samostojna Republika Slovenija.  

 
V Kraljevini Jugoslaviji sta delovali dve mladinski organizaciji v okviru konservativnih 

Orlov in liberalnih Sokolov. Tudi peskovska mladina se je vključevala v petrovsko 

društvo kmečkih fantov in deklet (DKFD) in Sokole. 

Do leta 1955 so bile vasi, in med njimi tudi Peskovci, povečini 
samostojne občine, ki pa so imele le lokalne pristojnosti 
upravljanja. Od 1955 do 1963 je vas upravno spadala v 
Občino Petrovci - Šalovci, potem pa do leta 1994 v Občino 
Murska Sobota. V vasi je bilo postavljeno gojitveno lovišče 
Kompas, na vaški zemlji, v dolini na desni strani 
Peskovskega potoka. Okoli 6,5 ha sicer bolj močvirne zemlje, 
ki jo je vaška uprava desetletja oddajala za skromno 
odškodnino za košnjo vaščanom, in so s tem denarjem v vasi 
urejali vaške stvari, so vasi nasilno odvzeli in prostor pokrili z 
velikimi mrežami, pod katerimi so gojili fazane in jerebice. Na 
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drugi strani ceste so postavili novo upravno zgradbo. Toda to 
državno podjetje s posebnim (lovskim!) pomenom, sicer zelo 
zanemarjeno, je pred lepi menda zaradi slabega 
gospodarjenja neslavno propadlo.  

 
Transformator stoji v središču Peskovec od leta  1959, ko so v Peskovce pripeljali 

elektriko (foto A. Ružič, 2018) 

Z nastankom samostojne države Slovenije je vas dobila 
sodobno vaško cesto, obnovljen vaško - gasilski dom in 
urejeno pokopališče. Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno 
leta 1926. Je edino društvo, ki ima v vasi nepretrgano 
tradicijo. Klub Oldteimer Abraham je drugo zelo močno in tudi 
zelo aktivno društvo in se ponaša s številnimi starodobniki, 
predvsem traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo. 

Peskovske ženske, delujejo na področju ohranjanja 
nekaterih tradicionalnih izdelkov kot so izdelovanje remenk, 
vezenje prtičkov in izdelava umetnih rož so organizirane v 
društvu Vesele vidre. 
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Središče Peskovec z lepo urejeno vaško cesto, v ozadju moderno urejen vaško gasilski 

dom (foto A. Ružič, 2018) 

 

7. PESKOVSKI SPOMINI   

7.1. Peskovski potok 

Peskovski potok izvira v globoki zatrepni dolini Velikega dola, 
v k.o. Otovci, tik pod Križarko (413 m), na nadmorski višini 
398 m, 400 m južno od cerkve Sv. Ane v Boreči. Njegovo 
porečje obsega vasi Stanjevci, Gornji Petrovci in Peskovci. V 
Šalovcih se izliva v Veliko Krko, na nadmorski višini 244 m, 
in je njen desni pritok. Zračna razdalja med izvirom in izlivom 
je 12 km, tako da njegov povprečni strmec znaša v povprečju 
v zračni črti 13 m na kilometer oziroma na vsakih 100 m 13 
cm. Seveda je strmec mnogo večji v njegovem gornjem toku, 
ko pa v Stanjevcih priteče v bolj položno, nasuto dolino, se 
polagoma zmanjšuje, čeprav v k.o. Gornji Petrovci v 
povprečju še znaša 43 cm/100m. Tak relief njegove povečini 
deloma regulirane struge, ki pa je bila pred posegom zaradi 
sicer redkih poplav precej vijugasta – meandri so bili značilni 
za njegov srednji in spodnji tok in so ponekod še deloma 
ohranjeni – potrjuje, da ima potok tudi hudourniški značaj. To 
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podkrepi še v več mestih že omenjena regulacija struge, po 
spominu in pripovedovanju domačinov pa še bolj večkratno 
izlitje blatne vode, ki je znala odnašati kopice sena in za tisto 
leto tudi uničila pridelek sena ali otave. Potok je lahko 
nekajkrat letno prestopil bregove predvsem v spomladanski 
močni odjugi in po poletni hudi nevihti. Ob izlitju je vselej 
odložil precej drobnega materiala, največ peska in grušča, 
kar se še danes opazi na dvignjenih bregovih ob njegovi 
strugi. Posledica tega je bila zamočvirjenost notranjosti 
doline. S precej pomanjkljivo in tudi nestrokovno izvedeno 
agromelioracijo pred desetletjema se je dolina povsem 
spremenila, njen slikoviti pejsaž pa zelo osiromašil.  

 
Peskovski potok (foto: A. Ružič. 2018) 

Potok ni prestopil bregov že več kot tri desetletja, čemur je 
deloma vzrok spremenjena klima, izražena najbolj v 
zmanjšanju letne količine padavin, predvsem pa regulacija 
struge, ki je močno povečala transportno moč vode in strugo 
močno poglobila in razširila. Razdalja med gornjima 
robovoma bregov potoka znaša danes okoli sedem metrov, 
kar je po spominu izpred pol stoletja nekje podvojena širina 
potoka, za toliko pa je globlja tudi njegova struga.  
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7.2. Vaško – gasilski dom 

Stari gasilski dom je bila cimprana gradnja in je imel dva 
prostora ter mali stolpič s šilasto streho za sušenje gasilskih 
cevi. Imel je prostor za brizgalno in majhen prostor za mrliški 
voz. Ob njem so prirejali gasilsko tekmovanje, ki je bilo 
drugačno kot danes.  

 
Gradnja novega gasilskega doma je potekala med leti 1956 in 1960 

Ena od disciplin je bila prebijanje papirja z vodnim curkom. 
Ob gasilki stavbi so postavili visok drog in na višini okoli osem 
metrov privezali lesen okvir velikosti enega kvadratnega 
metra. Na predpisani razdalji je potem vsako gasilsko društvo 
postavilo svojo ročno brizgalno in poskušalo v čim krajšem 
času z vodnim curkom prebiti zavojni papir (bil je modre 
barve in so ga takrat uporabljali za zavijanje blaga v 
trgovinah. Brizgalno so poganjali štirje močni gasilci, kajti 
uspeh je bil predvsem odvisen od moči vodnega curka. 
Peskovska gasilska brizgalna je sedaj obnovljena.  

Z izgradnjo novega, kjer je delala vsa vas, po ključu, ki ga je 
naredil vaški odbor, in z darovanjem borovine – prostovoljno, 
vendar tudi po izdelanem seznamu (»prostovoljni mus«), so 
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starega podrli. Stari gasilski dom je stal sto metrov zahodno 
od novega, na ovinku ob cesti pod Krajncini, kjer je močan 
vodni izvir, ki ni usahnil niti v največji suši. Ljudje so po njem 

znali napovedati celo vreme: 
ko je iz prašne šodraste ceste 
začela mokriti izvirna voda in 
je kolovoz (kolatečnico) 
namočila že okoli sto metrov v 
dolžino z značilnim vlažnim 
trakom, kar se je zgodilo 
približno v enem dnevu, je bilo 
to zanesljivo znamenje, da bo 
čez dva dni deževalo.  

 Peskovska mladina pred prvim  
 gasilskim domom v Peskovcih 

13.08.1945 
 

7.3. Gasilsko društvo PGD Peskovci (1926) 

Župan Peskovec Jožef Kozic je na svojem domu 30. 
novembra 1926 sklical vaški sestanek, na katerem so 
ustanovili gasilsko društvo.  

 
Peskovsko gasilsko društvo ob 30. obletnici ustanovitve društva dne 6. 5. 1956 
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Ustanovnega zbora so se udeležili Gabor Balek, Ludvik 
Balek, Vincenc Bejek, Štefan Breskoč, Vinko Kardoš, 
Aleksander Kerčmar, Aleksander Kozic, Janez Kozic, Jožef 
Kozic, Aleksander Kutoš, Aleksander Ozvatič, Ernest Ružič, 
Ludvik Ružič, Štefan Ružič in Koloman Županek. Župan jih je 
seznanil z nalogami društva, in prebral društvena pravila, ki 
jih je izdala gasilska zveza Jugoslavije v Ljubljani, ter jih 
opozoril na obveznosti, ki jih bodo morali izpolnjevati. 
Navzoči so pravila sprejeli in se hkrati pisno odzvali, da bodo 
naloge vestno izpolnjevali. Izmed navzočih so izvolili 
naslednje vodstvo: Jožef Kozic(načelnik), Štefan Ružič 
(poveljnik), Štefan Breskoč (podpoveljnik), Ludvik Ružič 
(nadzornik oprave), Aleksander Ozvatič (tajnik), Aleksander 
Kerčmar (četar). Za pregledovalce računov so bili določeni 
Vinko Kardoš, Ernest Ružič in Ludvik Ružič. Na ustanovnem 
občnem zboru je bil prisoten tudi starešin križevske gasilske 
župe Josip Džuban, društvo pa je podpisalo pristopno izjavo 
za članstvo v Gasilski župi Križevci. Ob ustanovitvi je društvo 
imelo na razpolago dvokolesno ročno brizgalno in nekaj 
metrov cevi, vendar je bila brizgalna za gašenje večjih 
požarov neprimerna. Šele leta 1930 so kupili novo 
štirikolesno brizgalno, ki je ohranjena še danes. Leta 1933 se 
je društvo po ZOKGJ preimenovalo v gasilsko četo in postalo 
član murskosoboške gasilske župe. Število članov je ostalo 
nespremenjeno. Leta 1936 so na občnem zboru sprejeli 
sklep, da zgradijo gasilski dom. Dom z dvema prostoroma, 
garažo in sejno sobo so svečano predali namenu 6. junija 
1937, blagoslovil ga je evangeličanski duhovnik Aladar 
Darvaš iz Križevec, svečanost pa je prisostvoval tudi član 
soboške gasilske zveze Franc Štefanec. Na občnem zboru 
leta 1937 so izvolili novo vodstvo: Jožef Kozic (predsednik), 
Aleksander Kerčmar (poveljnik), Karel Novak ( podpoveljnik), 
Ernest Ružič (tajnik), Štefan Breskoč (blagajnik) in Ludvik 
Belec (orodjar). V nadzorni odbor so bili izvoljeni Aleksander 
Kutoš (predsednik), Koloman Županek in Ernest Ružič 
(člana).  
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Slovo od gasilskega kolega v Peskovcih. Sliko je dala Zora Toth 

Eden največjih požarov, ki so ga gasili peskovski gasilci, je 
bil 29. april 1939 v domačem kraju pri mlinarju Eriku 
Deutschu, kjer je zagorelo vse do tal, rešili so le 
gospodarjevo družino in živino. Leta 1940 so gasili manjši 
požar pri posestniku Kozicu. Večje število požarov so gasili 
tudi pozneje, vendar so takrat že imeli boljšo opremo. Med 
madžarsko okupacijo sta društvo vodila Jožef Kozic in 
Aleksander Kerčmar.  

 
Peskovski gasilci leta okrog leta 1980 
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Po letu 1945 je poveljstvo prevzel Aleksander Kerčmar, 
njegov namestnik je bil Ernest Ružič, tajnik Aleksander 
Kerčmar, blagajnik Štefan Kerčmar in orodjar Ludvik Balek. 
Leta 1950 se je društvo priključilo h GD Šalovci, vendar je 
združitev trajala do leta 1952, nato sta se društvi razdružili in 
posebej delujeta vsaka zase. Leta 1956 se jej začelo gradnja 
novega gasilskega doma, ki je bil predan namenu leta 1961. 
dom so pozneje še dograjevali: v letu 1992 so dokončali 
fasado in leta 1996 dogradili nadstrešnico. Istočasno so 
razvili tudi društveni prapor. Leta 1953 je društvo kupilo 
mobilno brizgalno Savica zmogljivosti 300 l/min. V tem času 
je bil na čelu društva poveljnik Koloman Balek, v letu 1966 ga 
je nasledil Emil Kerčmar. Društvo je skrbelo tako za dom kot 
opremo in leta 1978 so od Gasilskega društva Adrijanci kupili 
motorno brizgalno Ziegler zmogljivosti 400 l/min. Tej je v letu 
1996 sledila nova motorna brizgalna Ziegler zmogljivosti 800 
l/min. Novo vozilo UAZ so prevzeli v letu 1987, pri nakupu je 
velijo sredstev prispevalo gojitveno lovišče Kompas. Pri 
realizaciji tega nakupa motorne brizgalne Ziegler pa imajo 
posebne zasluge Drago Koltaj, Emil Kerčmar in Aleksander 
Ozvatič. Na občnem zboru 9. 3. 2003 je bilo izvoljeno 
naslednje vodstvo: Janez Kerčmar (predsednik), Bojan Koltaj 
(podpredsednik), Emil Kerčmar (poveljnik), Bojan Barbarič 
(podpoveljnik), Marjan Čerpnjak (tajnik), Milan Kozic 
(blagajnik). Nadzorni odbor sestavljajo Ludvik Šebjanič 
(predsednik), Albin Kozic in Branko Toth (člana).  

Vir: [Gasilstvo v Prekmurju : 1873-2003 – Murska Sobota : Franc Gomboc, 2009]  

 

7.4. Vaška cesta 

Skozi vas pelje ozka vijugasta asfaltirana cesta. Modernizirali 
so jo pred dvajsetimi leti. Ko je 31. decembra 1968 prenehala 
voziti »Gorička mariška«, kakor smo rekli stari parni 
lokomotivi, ki je vlekla nekaj vagonov in poštni vagon, včasih 
pa je imela priklopljeno tudi kakšen tovorni vagon, ki je s 
šalovske postaje peljal proti Murski Soboti borovo hlodovino 
ali celulozo, v obratni smeri proti Hodošu pa le kakšno 
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malenkost ali pa je bil največkrat prazen, je nastala potreba 
po drugačni povezavi teh krajev z Mursko Soboto. In tako so, 
deloma po stari železniški trasi, ponekod pa na novo, leta 
1970 zgradili moderno cestno povezavo med Hodošem in 
Mursko Soboto. S tem je prej glavna cesta, ki se je v Gornjih 
Petrovcih na sever odcepila v zgornji del te vasi, na jug pa 
proti Križevcem, tedaj postala vaška cesta. Z modernizacijo 
in asfaltno prevleko trasa ni doživela sprememb v osrednjem 
delu vasi, medtem ko je v spodnjem in zgornjem delu vasi v 
glavnem opuščena in zarašča. Na obeh koncih se asfaltirani 
del vaške ceste navezuje na glavno državno cesto. Pri 
Ferivnih se prav tako priključi na glavno cesto, in tam prečka 
tudi železnico, kjer je železniški prehod, varovan z 
zapornicami. To je edina peskovska povezava severnega in 
južnega dela vasi, kamor ljudje gredo na polja, travnike in v 
gozd. Še en priključek z vaške ceste glavno cesto pa so 
naredili pod Krajncinimi.  
 

7.5. Sušenje storžev pri Ferivnih 

Pri Ferivnih (Kozic Viljem, h.št. 21), kjer sta pred približno 
desetimi leti Mavrič Željko in Nada preuredila nekoč močno 
kmetijo v letno turistično destinacijo, so okoli leta 1965 vsaj 
nekaj let sušili borove storže in s tem postopkom pridobivali 
borova semena. Zelene borove storže so nasipali na velika 
železna rešeta, zložena ene nad druge, postavljena v več 
etažah, v prvem prostoru pa močno kurili in po širokih dimnih 
ceveh pošiljali toploto v prostor. V njem je bilo zelo vroče, saj 
je prostor bil ogrevan tudi na 60 stopinj Celzija. Z občasnim 
tresenjem rešet, ko so se storži zaradi vročine odpirali, so 
semena padala proti dnu, v velike kositrne posode. Le zelo 
malo drv so ob tem pokurili, saj so v peč kurili večinoma s 
praznimi storži. To je bilo lepo opravilo, predvsem pozimi, ko 
so se moški v predprostoru na večer zbrali ob kartanju in 
klitonu, a tudi zahtevno, saj je v sušilnici, ko je bilo potrebno 
stresati rešeta, vladala res huda suha vročina, hlapi borove 
smole pa so neprijetno silili v obraz in oči.   
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7.6. Izdelovanje opeke pod Švendernimi 

Pod Švendernimi (nad Ferevnivimi, čez cesto) so izdelovali 
opeko. Reklo se je, da so bíli cigeo. Kopali so ilovico in jo v 
jami z nogami mesili. Po potrebi so dodajali vodo. Takrat so 
opeko že izdelovali s strojem. Blato so nalagali v stroj, ki ga 
je poganjal traktor. Lastnik teh naprav je bil križevski Aladar 
(Čahuk Aladar).  

 
Izdelava opeke pri Kerčmarjevih 1960 

Polž v stroju je blato potiskal skozi oglati model, delavec pa 
je z jeklenimi žicami, vpetimi v lok, naenkrat odrezal tri opeke. 
Na traglah so potem ljudje opeke nosili na zravnan, v velikosti 
groba oblikovan prostor, posut z žagovino in skobljem. Po 
nekaj tednih, bilo jo je potrebno večkrat prekladati, da bi se 
lepše posušila, so jo zvozili na travnik, kjer zdaj stoji gasilski 
dom. Tam so jo zložili v oslico. To je znal delati le pravi 
mojster, saj je bilo potrebno spodaj narediti kurišča. Opeka je 
morala biti zložena na kant, s presledkom debeline prsta ena 
od druge, da je potem, ko so v oslico zakurili v vseh štirih 
ognjiščih, vročina enakomerno zažgala vso opeko. Kuriti je 
bilo potrebno več dni in zakurili so precej kubikov drv. Opeka 
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se je hladila več kot teden dni, in potem so zažgano opeko 
zložili v manjše oslice, da je bila ob zidavi pripravljena. 
Takrat, leta 1956, so izdelali okoli 35.000 kosov opeke.   
 

7.7. Mlačev (Mlatidev) 

Mlačev je bila eno od najbolj pomembnih opravil v letu, kajti 
dobili smo zrnje, največ pšenico, rž in oves, v jeseni pa še 
proso in ajdo. V Dajčevem mlinu smo dali mleti pšenico in rž, 
da so potem čez vse leto lahko gospodinje pekle ržen kruh in 
bolj poredko pogače in perece. Kruh je bil osnovno živilo še 
do pred nekaj desetletji. Oves smo polagali živini, iz ajde in 
prosa pa so ljudje dali v Casarnon mlini v Križevcih narediti 
(phati) kašo. 

 
Razvezane snope je "polagač" spuščal v "drumlin"   

Začelo se je z žetvijo. Ko je bilo žito zrelo, je gospodar s koso, 
na katero je imel nameščene posebne grablje, da so ob 
košnji pokošeno slamo lepo polagale, zlato klasje žel, za njim 
je pa ženska grabila slamo v prgišče in jih zlagala na 
povresle. Povresle so (največkrat otroci) spletali iz slame, da 
je potem četrti (če je bilo pri hiši dovolj ljudi) lahko s klinom 
požeto žito zavezal v snop. Žetev je bila težko delo. Po 
strnišču smo hodili večinoma bosi, pestila nas je tudi vročina, 
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saj je bilo nujno, da je žetev morala biti v čim bolj suhem in 
vročem vremenu, kar so takratni juliji povečini tudi bili. Po 
končani žetvi za tisti dan smo snope zložili v križe. En križ je 
štel 21 snopov. Nekateri so snope zlagali tudi v pope ali 
babke, po pet snopov skupaj. Po končani žetvi, ki je lahko pri 
srednji kmetiji (posejana površina do 1,5 ha) trajala tudi do 
dva tedna, smo snope zvozili v skednje in čakalo se je na 
prihod mašina (mlatilnice) v vas. 

V Peskovcih sta mlatila Vanečki Jeni in vmes tudi križevski 
Aladar. Prihod mašina je pričakala vsa vas. Zvečer so 
mašinistri (skupaj trije) mašin z bintom postavili na vago, 
vaščani pa smo ga okrasili z rozanimi in rumenimi mašinskimi 
rožami, ki so takrat rasle skorajda na vsakem vrtu. Eno leto 
je začel mlatiti v spodnjem delu vasi, drugo pa v zgornjem 
delu vasi. Začeli so že ob petih zjutraj in ponekod se je 
mlačev zavlekla tudi v noč. Dnevno so opravili delo pri dveh 
ali treh hišah, odvisno od količine požetega.  

 
Izdelovanje oslice pri Glažarjevih. Na sliki od leve Ružič Ernest st. in Kerčmar Dezider 

(foto A. Ružič, 1967) 

Dolg širok jermen, vpet med jermenicama na traktorju in na 
mašinu je gnal mašin, da je glasno brnel (muvil je). Še okoli 
leta 1955 je križevski Aladar uporabljal lokomobilo (peč), ki jo 
je bilo potrebno zakuriti že ob treh zjutraj, da je do začetka 
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mlačve bilo dovolj pare. Potrebno ji je bilo tudi nenehno 
nalagati drva na kurišče in v kotel nalivati vodo, kar je bilo 
prav tako težko opravilo, saj je bilo vodo potrebno dvigati z 
vedri na vretenu iz vodnjakov, drva pa je bilo potrebno ročno 
nažagati in razcepiti.  

Pri mlačvi je delalo okoli dvajset ljudi. Dva ali trije so metali 
snope na mlatec. Tam sta  dve ženski odvezovali snope in jih 
dajali v roke polagaču, ki je spretno polagal razpeto slamo v 
drumlin, ki je oluščil zrnje. Najpomembnejša sta bila tista dva, 
ki sta k mašinu vpenjala vreče in jih potem, ko jih je zrnje 
napolnilo, dajala na vago. Sproti sta navagano zrnje 
zapisovala; tudi zato, da je potem bilo potrebno mašinistru 
odtehtati merico (sedmi do deseti del). To sta delala 
največkrat gospodar in bližnji sorodnik. Ob strani sta ženski 
zbirali v prt pleve in jih nosili na suho, največkrat na štalo, da 
so jih domači pozimi dodajali v živinski obrok k repi. Zadaj so 
se izpod guta trosili töreki, odrezane prazne vlati, spredaj pa 
je bruhal gut debele plasti omlačene slame. Ženski sta slamo 
na tleh zlagali v kupe, in ko je kup bil dovolj velik, se je eden 
od šestih do osmih slamarjev vrgel z velikimi železnimi vilami 
nanj in zapičil vile do tal. Ženski sta mu slamo pomogli z 
lesenimi vilami dvigniti in slamar se je s tovorom odpravil proti 
oslici, ki je bila zmeraj nekje zadaj, za štalo. Zdelo se je, da 
slama gre sama, saj je bil slamar z njo povsem zakrit. Slamo 
so zlagali v oslico mojstri za oslico. To so bili po navadi 
starejši ljudje, ki so znali kupe slame zložiti, tako da se ni 
prevrnila in na oglih zmeraj lepo slamo zaobrniti, da se je lepo 
med seboj povezala. Okoli slame je z drogom hodil 
kazalmešter, ki je čistil stene oslice in skrbel, da je gradnja 
potekala pravilno. Potrebno je bilo tudi pravilno glede na 
velikost pridelka oceniti in s koraki zmeriti tloris oslice. Proti 
kraju mlatidve so slamarji morali slamo že nositi po lestvah 
zelo visoko, saj je na koncu bila oslica vsaj za nekaj metrov 
višja od slemena hiše ali štale. 

Ob mlatidvi se je iz mašina kadil rjavorumen prah, a to ni 
nikogar zelo motilo. Kozarec, ki je bil poln prahu in plev in se 
v njega ni nič videlo, je romal od ust do ust zelo pogosto, in 
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popita šmarnica je marsikoga včasih dovolj segrela, da je 
potegnil kakšno mlajšo žensko v slamo, in ob tem so se vsi 
le smejali, kake hude zamere pa po navadi ni bilo. Le včasih 
je zletela med moškimi kakšna iskra. Ob mlačvi, kar leže, so 
v slami slamarji kadili in pravo čudo je bilo, da se ni nikdar 
zanetil kakšen požar. Ko je zmanjkalo v steklenici vina, 
največkrat so to storili na horuk, so prižgali v grlu papir in pri 
tem tulili kot da je požar, tako je pincir moral hitro leteti po 
novo pijačo, kar bi naj zanj in za hišo bila neka sramota. 

 
Po končani mlatitvi je sledila obilna pogostitev. Drugi z leve "mašinister" Aladar 

Čahuk iz Križevec (foto A. Ružič okoli leta 1965) 

Po nekaj urah so mlatilnico ustavili in sledila je obilna malica. 
Kruh, vrtanki (pereci), šunka, klobase, kumarice… pa vino in 
palinka: obilje, ki si ga je lahko hiša privoščila le za mlatidev. 
Po končani mlatidvi so vse pospravili, pograbljali in mašinistri 
so mlatilnico odpeljali k sosednji hiši. Medtem so mlatci dobili 
kosilo. Kurja (tudi goveja juha), govedina, pečena kokoš, 
retaši in pogače. Ljudje so se do sitega najedli pri vsaki hiši, 
saj je taka pojedina bila le za mlatidev. Pomemben del 
priprave hrane so bile gospodinje in prav prepir je včasih 
nastal, katera bo pri hiši prednja küjarca.  
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Čeprav je vsako hišo mlatidev veliko stala in je potrebno za 
pripravo vsega velikokrat prej odtegovati od ust, se noben 
gospodar ni dal dol pogledniti, le da se po vasi ne bi govorilo 
kaj slabega o hiši. Ko je mlatidev bila v vasi zaključena, smo 
mašin znova okrasili in ga z adomašom (zaključno pojedino) 
pospremili do konca vasi.  
 

7.8. Gojitveno lovišče Kompas 

Začetek tega gojitvenega lovišča male pernate divjadi spada 
v leto 1964, ko je na pobudo Štefana Karbe Skupščina občine 
Murska Sobota sprejela sklep o združitvi lovskih družin 
Križevci, Markovci, Šalovci in Boreča v enotno lovišče 
površine 12.300 ha. Tako je 1.5.1964 nastal v okviru 
Kmetijske zadruge Petrovci obrat Lovec. 

 
Delavci kompasa leta 1974 pred upravno zgradbo  

v nekdanjem Dajčevem mlinu. 
 

Osnovni namen te združitve je bil organizacija lovnega 
turizma. Kapacitete števila divjadi so kmalu postale 
premajhne, zato je Štefan Karba poskrbel, da je 1.5.1966 bilo 
lovišče vključeno v takratno turistično organizacijo Kompas in 
dobilo status poslovne enote. Direktor je postal Štefan Karba. 



64 

 

Takoj so pristopili k izgradnji fazanerije. Vaška zemlja v 
velikosti približno 6,5 ha, na desni strani Peskovskega potoka 
ob Dajčevem mlinu, je bila vasi odvzeta. Začetna kapaciteta 
valilnikov je bila 30.000 jajc. V letih 1982 in 1983 so zgradili 
dve vzrejni hali na površini 2.000 m2 s kapaciteto 80.000 
fazanov. S tem se je lovski turizem zelo povečal. Število tujih 
in domačih lovcev in različnih turistov je množično prihajalo 
streljat izpuščane fazane na prostrana polja koruze in drugih 
zaraščenih površin, skupaj okoli 40 ha, ki si jih je lovišče 
časoma nakupilo. Svoje poslovne prostore so uredili v 
prenovljenem Dajčevem mlinu, zgradili so novo valilnico in 
gojili še jerebice in divje race. Karba se je leta 1982 upokojil 
in za kratek čas je prevzel vodenje Franc Prelec, potem pa 
ga je do konca vodil Geza Bačič. Zaposlovali so največ do 20 
domačinov. Zaradi izgradnje železnice so Dajčov mlin 
porušili in ga zravnali z zemljo.  

 
Delavci Kompasa. Irma, Zora, Ema, Ivek, Lina, Jolanka. Posneto leta 1980.  

Sliko je dala Zora Toth. 

Leta 2000 so bili že vseljeni v nove poslovne prostore, 
zgrajene v spodnjem delu vasi, ob glavni cesti. Novim tržnim 
in družbenim razmeram po letu 1991 podjetje več ni bilo kos, 
zato je sčasoma dejavnost usihala. 16.1. 2006 je gojitveno 
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lovišče prevzel Zavod za gozdove Slovenije in leta 2008 so z 
vzrejo prenehali.  

Pozneje je bil ves kompleks fazanerije v Peskovcih prodan 
zasebniku, ki je vse dal skrbno urediti in ga potem pred 
dvema letoma prodal družini Šiftar. Ta si sedaj prizadeva z 
vzrejo drobnice, z obsežno poljedelsko dejavnostjo in z 
izgradnjo velike piščančje farme.  

Vira: Geza Bačič in Ernest Kerčmar. 

 
Na prostoru nekdanjega gojitvenega lovišča fazanov nastaja moderna farma 

piščancev. (foto A. Ružič, 2018) 

7.9. Še nekaj drobtinic  

Treskin Djonček (Kučan Janez), zet pri Treskinih. doma iz 
Križevec. Bil je mojster različnih obrtnih znanj. Izdeloval je 
sode za vino, lesena kolesa za vozove, klepal je lemeže, znal 
je okovati lesen voz, imel je stružnico za struženje lesa in 
izdeloval je okvirje za okna in vrata. V svoji starinski delavnici 
ni imel nobenega stroja, imel pa je izvrstno in neverjetno 
ostro nabrušena vsa orodja, od svedrov, skobeljnikov, žag in 
drugih orodij. Vseh teh znanj se je priučil na neki veliki kmetiji 
v Franciji, ki pa so jo Nemci leta 1940 zbombardirali in mojster 
se je vrnil domov.  
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Ferivna krčma je obratovala že pred drugo svetovno vojno 
in še dolgo po njej. Bila je središčna točka vasi. Gospodar 
Kozic Viljem (Feriven Vilmoš) je bil tudi pomemben vaški 
funkcionar. Imeli so veliko kmetijo in dve močni kobili. Nekaj 
časa so imeli tudi plemenskega bika.  

 

 
Ferivno krčmo je pred leti obnovila družina Mavrič in jo preuredila v turistične 

namene - Gorički raj (foto A. Ružič, 2018) 

Dajčov mlin je stal na Peskovskem potoku. Zgrajen je bil že 
pred drugo svetovno vojno. Imel je tudi Peltonovo turbino, ki 
je dajala elektriko za razsvetljavo in je gnala tudi dva valjčna 
mlina. Tako je elektrika svetila v mlinu veliko let prej, preden 
so v vas leta 1959 pripeljali pravo elektriko. Turbino je 
poganjala v kanal zajeta voda.  

Ta kanal je bil dolg okoli en kilometer in je segal vse do 
petrovske meje. Bil je globok okoli dva metra in širok nekaj 
metrov. Izkopali so ga domačini. Na njegovem začetku so 
potok pregradili (temu kraju se je reklo Pri gadi), da je voda 
lahko polnila kanal. Odvečna voda je tekla čez zapornico v 
staro strugo. Zajetje vode je zadostovalo za okoli dva tedna 
mletja.  



67 

 

 

 
Dajčov mlin okrog leta 1970, potem ko je bil v lasti Kompasa. 

 
Družina Deutsch leta 1959 (ob smrti mame Erika Deutscha starejšega 12.12.1959) 
Spredaj od leve proti desni: Janez, Cvetka Deutsch (vnukinja, hčerka sina Antona), 

mama Vladimirja Deutscha (nečaka), Terezija Deutsch (rojena Ficko, žena), Erik 
Deutsch starejši –  prvotni lastnik mlina, na kolenu Ludvik Deutsch (vnuk, sin sina 

Antona, Irma Deutsch (snaha, žena sina Erika), Erik Deutsch (sin).  
Zadaj od leve proti desni: Veronika Deutsch (snaha, žena sina Antona), Mihael 

Deutsch (sin), Violeta Deutsch (nečakinja), Justina Jošar, roj. Deutsch (hčerka), Anton 
Deutsch (sin),  Desa Deutsch (snaha, žena sina Mihaela), Ludvik Deutsch (sin), Šarika 

Deutsch (snaha, žena sina Ludvika), Anton Deutsch (vnuk, sin sina Antona) 
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V času pomanjkanje vode je naprave v mlinu (imeli so tudi 
mlinski kamen) gnala lokomobila(lesni plin), nameščena v 
posebnem prostoru. Bila je občudovanja vreden stroj. Po 
drugi svetovni vojni je bil mlin Dajčovim odvzet 
(nacionaliziran) in Dajč (Deutsch Franc) je v njem le smel 
delati in tam je živela tudi vsa družina.  

Tudi v Peskovcih je bila zbiralnica mleka. Zgradili so jo 
vaščani. Mleko sta pobirali Ružič Jolanka (Krajncina Jolanka) 
in po tem njena  hčerka Toth Zorica. Pri Krajncinih so pred 
desetletji odkupovali tudi gobe. Mlekarna, kot so ji rekli 
domačini, danes stoji tam, pri Krajncini štali še danes in 
spominja na to, da se je tu nekoč zbiralo vsako jutro in vsak 
večer veliko vaščanov, kajti skoraj vsaka hiša je imela v štali 
krave in oddajanje mleka je k hiši vsak mesec prinašalo nekaj 
drobiža, ki so ga gospodinje morale skrbno obračati, da ni do 
konca meseca zmanjkalo za najbolj nujno za v kuhinjo in za 
druge stvari. Krave so bile skoraj vse do začetka tega stoletja 
ena od osnovnih sredstev za preživljanje, kajti omogočale so 
tudi prodajo kakšnega teleta ali celo vzrejo bika, kar je bilo 
zmeraj dovolj le za poravnavo različnih davkov. Prava 
katastrofa za vsako hišo je bila, če je kakšna krava poginila 
ali so jo morali odpeljati na prisilni zakol, kajti poleg vseh 
naštetih koristi je bilo mleko tudi ena od osnov prehrane, in 
pri večini hiš so krave bile tudi vlečna živina. Poginulo živino 
so vaščani zakapali na mrlinščku, na katerega še danes 
spominja nekaj ostankov ograje. Že pred več stoletji so ga 
uredili daleč stran od vasi, pri vhodu v gozd, ki se mu reče 
Begenj. Da se ne bi širile bolezni in da zveri ne bi mogle do 
kadavrov, je bil mrlinšček zmeraj skrbno ograjen.  

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so vaščani še oddajali 
mleko v kante, te pa je vozil s svojim starim konjem Gidranom 
v Šalovce Ružič Aleksander st.. Tam je bila mlekarna in 
sirarna. Mlekarji z vseh vasi, ki so oddajale mleko v ta obrat, 
so po navadi potem ko so oddali mleko, še zavili v 
Štefanecovo krčmo. Gidranu je gospodar za vrat privezal 
travnjak s senom in ta je svojega gospodarja pridno počakal, 
da je ta prišel po kakšni uri z gostilne; in potem, ko je 
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gospodar legel na s slamo nastlane deske na vozu, je konj 
brez kakršnega koli ukaza zmeraj pripeljal svojega 
gospodarja varno domov. Tako je bilo vsako zgodnje jutro, 
naj je bil petek ali svetek, zima ali poletje, kajti mleko se je 
vozilo v Šalovce vsak dan. V velikem snegu je Ružič 
(Glažarski Šondor) moral vpreči tudi sani, ki so še sedaj 
spravljene na štalaj na njegovi domačiji.  

 
Zbiralnica mleka v Peskovcih je danes le še spomin na čase,  

ko še malega kmeta ni uničil sodobni čas (foto A. Ružič, 2018) 

Po ukinitvi mlekarne v Šalovcih so vaščani oddajali mleko v 
domačo zbiralnico veliko let. Potem pa je začelo iti navzdol. 
Malega kmeta, ki je živel svoje skromno zadovoljno življenje 
stoletja na enak način, je uničila država najprej s 
kolektivizacijo in potem z globalizacijo. Ljudje so odhajali v 
svet, s trebuhom za kruhom, mladi v šole in se več niso 
vračali, prebivalstvo pa se je staralo in redčilo. Krav je bilo 
vse manj in mlekarno, kot so ji rekli domačini, so zaprli. Svoje 
so dodali zmeraj strožji higienski predpisi in nenehno 
zniževanje odkupnih cen mleka. Danes na njena vrata 
občasno zalepijo kakšen oglas, za kakšne volitve ali vabilo 
na veselico.  
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Konjska vprega je bila še v šestdesetih letih pomembno prevozno sredstvo. 

Fotografija posneta okrog leta 1950. 

V vasi se ukvarjajo s prirejo mleka le še Vrnji Bejkovi 
(Kerčmar Stanislav) in Spodnji Bejkovi (Volf Marjan), a je 
vprašanje časa, kako dolgo bodo ob sedanjih tržnih razmerah 
še vztrajali in ali bodo njihovi nasledniki dejavnost prevzeli.  

Zbiralnica mleka je bila tudi ena od centralnih točk, kjer so se 
povedale novice o vasi in svetu. Tam so se sklepala 
zavezništva in so se netila nasprotja. Besede so se zmeraj 
skrbno in previdno izbirale in poskušale gladiti napetosti. Tam 
so se povedali razglasi in komentarji na nje in za malim 
ritarjem, kot so rekli vaškemu razglaševalcu zapovedi, 
prepovedi in naročil, več ni bila potreba. Pred tem so to 
»službo« res opravljali mali ritarji. Z malim bobnom okoli vratu 
je mali ritar šel po vasi in glasno oznanjal, kar mu je bilo 
naročeno od oblasti in velkoga ritarja. Zadnji mali ritar je bil 
Ružič Zoltan (Glažarski Zoltan). Njegov boben kot spomin 
nanj in ta tiste čase še skrbno čuvam.  
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8. ZGODBICE O PESKOVCIH IN PESKOVČARJIH 

Zapisi Štefana Kutoša (po pripovedovanju Ludvika Ružiča in 
po lastnem spominu) 

Ena od najbolj zanimivih in zabavnih peskovskih zgodb iz 
prve polovice 20. stoletja je tista o muzikaših – o Peskovski 
bandi. Bilo je pa tako: šalovski Cigani so prišli pozdravljat 
Vilmoše – v Peskovcih so bili tedaj vsaj  trije: Ferevin  Vilmoš 
- Kozic, Gjergorin Vilmoš - Kozic in Šporen Vilmoš – 
Županek.  

 
Godba nekoč v Peskovcih. Ružič Ernest st., Ružič Ernest (št. hiše 31), Kerčmar 

Aleksander ml., Ružič Zoltan, Ozvatič Aleksander, Županek Viljem.  
Sliko je dala Zora Toth. 

Cigani so rabili denar, beseda je dala besedo in mladi 
peskovski fantje so od njih za 600 dinarjev odkupili  pihalne 
instrumente – »velko ščer«. Muzikaši so bili: Bejkov Šandor 
– Kerčmar, Stanekov oče; dalje Krajncin Erni – Ružič, Zoricin 
oče; Aleksander Kutoš -Židoski Šondor, moj oče; Saboski 
Erni – Ružič, Ernekov oče; Šporen Vilmoš - Županek in Ružič 
Zoltan – Glažarski Zoltek.  

Pozneje so si nabavili še »malo ščer«, to je instrumente za 
tamburaški sestav: bisernico, brač, berdo... Te instrumente je 
sam izdelal Krajncin Erni, ki je bil izučen mizar. Za »mujštro« 
je vzel instrumente tedanje petrovske glasbene skupine. S 
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pihali so menda vadili nad Šporno Bukonjo  –  tam, kjer je 
tedaj  ob nekdanji pešpoti proti Bejkovim stal star kostanj. Da 
bi kaj nastopali s pihali, ni znano, z »malo ščerjo« pa očitno 
so, naslednjo zgodbo sem namreč kot otrok slišal doma:  Šli 
so igrat k nekomu v Adtrijance, moj oče se je na Cestah pri 
Zazdu usedel na berdo in se odpeljal po snegu navzdol ter 
se zaletel v neko češnjo na adrijanski strani. S Krajncinim 
Ernijem sta potem berdo zlepila z »žiljem« - torej z mizarskim 
klejem.  

Zgodba o muzikaših se še nadaljuje, vse to pa se je moralo 
dogajati tik pred 2. svetovno vojno. Moj stric Ludvik Ružič, ki 
se je odselil v Soboto leta 1940, se namreč takole spominja: 
Fantje so potem hoteli pihalne instrumente prodati, on pa je 
poznal že tedaj znanega soboškega in sploh prekmurskega 
glasbenika Grleca. Ta je hotel instrumente  kupiti za svoj 
orkester in Ludvik ga je pripeljal z vlakom v Petrovce - dobili 
so se s fanti v gostilni pri Kučanu. A kupčije niso sklenili, ker 
se menda niso skladale durovske uglasitve enih in drugih 
instrumentov. Kako  je končala »velka ščer« Peskovske 
bande, ni znano – od »male ščeri« se pa spomnim Zoltanove 
bisernice pri Glažarskih in berde na našem starem podstrešju 
pri nas doma - pri Petrovinih. 

Včasih so se pripovedovale zgodbe in bajke - danes tega ni 
več. Zgodbam in pripovedkam so s skupnim imenom rekli 
»meše«. Zapomnil sem si iz rosnih let pripoved starega 
Kardoša – Ernijevega očeta in deda Milikinega. Pripovedoval 
mi je, da je v močvirju – v muzgi v Lešču,(to je pri Bejkovem 
brodu na desni strani potoka) - nekoč stala cerkev, ki je 
potonila v močvaro in da je tam še dolgo molel iz močvirja 
križ od zvonika. (Zdaj je Lešče zaraščeno, včasih pa smo iz 
gornjega kraja Peskovec tam mimo hodili v cerkev v 
Križevce.) Zgodba, oziroma motiv o cerkvi, pogreznjeni v 
močvaro, je zagotovo  širše slovanski ali srednjeevropski – 
pred časom sem bral o porabski vasi Andovci onkraj 
Dolenec, tam so pripovedovali enako »mešo« o cerkvi v 
močvari. Podobne zgodbe so znane s Kozjanskega. Bolj me 
zanima, od kod je to zgodbico prinesel v Peskovce stari 
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Kardoš. Tudi mi ni čisto jasno, kako sva se midva sploh 
družila s starim Kardošem- on je imel takrat, okoli leta 1960 
najbrž kakšnih 70-80 let, jaz pa 10. Mislim pa, da je bilo tako: 
Erni, njegov sin, je imel doma celo zbirko pustolovskih knjig 
ameriškega pisatelja Z.  Greya, jaz sem si jih hodil k njemu 
sposojat in tam sva se najbrž  pogovarjala s starim 
Kardošem. 

Na mestu poznejšega Dajčevega mlina je že prej stal manjši 
vaški mlin, ki sta ga imela v skupnem upravljanju (ali lasti?) 
brata Bejek Karel – očim Šandora in Eleka  Žiška in pa Bejek 
Jože - Viktorov in Gaborov oče; mogoče pa so bili zraven še 
Vrnji Bejkovi. Rodbina Deutsch – Dajčovi, kot smo jih 
poslovenili -je prišla iz Sotine okoli leta 1930, prvi mlin jim je 
zgorel, nato so ga postavili na novo. Od začetka so imeli 
mlinsko kolo, po požaru je stari Deutsch postavil vodno 
turbino, še pozneje, najbrž med 2. svetovno vojno, pa motor 
na lesni plin. (Tega se je slišalo pokati tam nekje do leta 1960 
– sam se še spomnim, kako sva z očetom naložila na voz pol 
kubika metrskih drv in dve vreči pšenice in peljala mlet.) 
Dajčovi so imeli tudi cirkularko. Nekoč, prav tedaj, ko smo 
mleli naše, je domačemu sinu Eriku porezalo prste – še zdaj 
se spomnim njegove krvave roke. Ko so prišli Dajčovi, so 
Peskovčarji poglobili mlinščico - Mali potok od zgornje do 
spodnje gati. Ta umetni prekop je očitno obstajal že pred tem, 
iz avstro-ogrskih časov, že za stari vaški mlin (L. Ružič). Ko 
so ga skupaj  z Dajčovimi poglabljali, so se  menda šli  stavit: 
stari Bejkov Šandor – Kerčmar Aleksander starejši je obljubil 
sto litrov vina, če bodo Mali potok uredili v dveh dneh! Izkopali 
in poglobili so vse, kar je bilo treba  - in bejkovo vino so spili. 

Staro pokopališče v Peskovcih je bilo zgoraj  - na Ogradah, 
ob adrijanskih Cestah, ob nekdanji pešpoti za Adrijance, levo 
od starih Balekovih goric. Moj oče (A. Kutoš) mi je kot otroku 
pripovedoval, da so peskovčarji pokopališče tja gori postavili 
zato, da so lahko z Nedele, ki je bila luteranska - videli, kdaj 
je prišel pogrebni sprevod in so tako vedeli, kdaj in kako 
zvoniti. To pričevanje je zanimivo zato, ker kaže, kako dolgo 
so se stvari ohranile v ljudskem spominu: Če vemo, da je bila 
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Nedela odvzeta luteranom okoli leta 1730, je bilo vmes kar 
nekaj generacij, pa je moj oče, rojen leta 1914, še vedel za 
to. Mimo starega britova smo jeseni leta 1957 peš hodili v prvi 
razred osnovne šole v Adrijance še zadnji trije peskovski 
učenci: pokojni Štefan Oškola – Pištek, Angelica Novak – 
Dorčina in jaz. (Adrijansko triletno šolo so leta 1958 ukinili.) 
Tiste parcele - starega britova -  iz spoštovanja, pietete  do 
mrtvih in njihovih grobov - po več kot 200 letih – tedaj  še 
vedno niso orali! Sedanje pokopališče je moralo nastati v 
drugi polovici ali ob koncu 19. stoletja, tako kažejo letnice na 
najstarejših nagrobnikih. Ludvik Ružič se spominja, da so 
okoli leta 1930 že obnavljali zvonik.  Usode ljudi so bile 
od časa do časa osupljive, Peskovčarje je tako ali drugače 
raznašalo v svet in svet je prihajal - tako ali drugače - v 
Peskovce: Ružič Štefan, Švendarin šoštar, moj ded, je bil 
med prvo vojno leta 1914  kot ogrski vojak ujet na fronti nekje 
v Galiciji  in je delal v neznanem kraju v Rusiji, pri kmetih. 
Domov se je vrnil leta 1919, po petih letih, najbrž bolj ali manj 
peš.  Ko je doma trkal na okno, mu žena Ana, moja babica, 
od začetka ni hotela odpreti, ker ga po tolikih letih ni več 
spoznala. Hčerki Regina in Lujzika sta bili tedaj stari sedem  
oziroma štiri leta, (obe sta  pozneje živeli v Franciji). Pozneje 
sta se Ani in Štefanu rodila še Milika, moja mati (1920)  in 
Ludvik, moj stric (1924). Ko so ob koncu II. svetovne vojne - 
spomladi leta 1945, prišli v Prekmurje Rusi, se je moj ded 
menda z njimi tekoče pogovarjal po rusko - toliko mu je še 
ostalo od ujetništva. 

Ana, moja babica, je pripadala prvemu valu slovenskega 
izseljenstva. Tudi njo je zaneslo, kot druge peskovčarje, v 
svet. Kot mlado dekle je odšla v Ameriko – ni znano, kam, 
delala je v neki tovarni cigar. (To je moralo biti pred letom 
1910, kajti prvorojenka Regina se ji je rodila leta 1912.) Čez 
leto ali dve se je vrnila in za 90 prisluženih  rajnišev - 
»ranjščov« kupila gozd Tiloš – med Begnjem in Gomilicami. 
Železnico so gradili v prvem desetletju 20. stoletja, sam se 
spomnim, da je bila na tračnicah letnica 1906. Delavcem so 
pravili »kubikoši«, očitno zato, ker so bili plačani na akord – 
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po kubiku. Ko so delali nasip in kopali stanjevski predor, so 
spali po kmečkih hišah. Lastniki zemlje so za zemljišča, ki jih 
je odvzela železnica, dobili odkupnino.   

Zadnji tkalec v Peskovcih je bil menda Šavanja, Ružič, oče 
Aranke. (Tam okoli je bila cela ulica Ružičev: bil je Vrabel, pa 
Čösov Šandor, pa tudi na mestu Grabašnih – Šoneka, je bil 
tedaj še priimek Ružič; Balek Jože, Šonekov ded, se je 
pozneje priženil tja.) Nazadnje so menda vozili laneno prejo 
k tkalcu v Prosenjakovce. Tja nekje do leta 1960  je bilo še 
mogoče videti v Peskovcih njive sinjemodro cvetočega lanu. 
Tkali tedaj niso več; zadnjo prejo, ki jo je spredla moja mati, 
smo potem še dolga leta uporabljali za vezanje goric. Se pa 
še spomnim mlake – »močila« pri Švendarnem Števanu – 
tam so namakali lanene snopiče, »plajali so len«. Naokoli se 
je širil poseben vonj po gnilobi.  

 
Ribnik ob peskovskem potoku. Nekoč je bilo to močvirno območje, kjer se je včasih 

znal prikazati "gyerkaš" (foto A. Ružič, 2018) 

V času med prvo in drugo vojno je bilo neko  obdobje, ko je v 
Peskovcih kar naprej gorelo. Menda so bili požari večkrat 
podtaknjeni – domiselni peskovčarji naj bi izkoriščali 
zavarovalnice: podtikali naj bi  tleče cunje, ki so se čez čas 
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razgorele. V prid temu govori to, da je praviloma zagorelo 
okoli enajstih ali polnoči. A oblast ni dobila nikoli nikogar. 

Še beseda o gyerkašu (madž.), ki se je prikazoval tudi v 
Peskovcih, najraje kje nad močvaro ali potokom. Gyerkaš bi 
po slovensko pomenilo svečar ali svečonosec, videti ga je 
bilo kot svetlobo, kot plamen ali kot goreče kroge. Prikazoval 
se je tudi v Šalovcih, okoli Abarnega mlina. Ta pojav beležijo 
narodopisci – etnologi v praktično vseh evropskih kulturah, 
od Škotske pa tja do Urala, torej tudi pri predindoevropskih 
ljudstvih. Na Češkem imajo recimo »svetlonosca«. (vir: Dr. 
Mirjam Mencej, Filozofska fakulteta, Lj.) Nekatere razlage 
govorijo o možnem gorenju močvirskega plina (metan). Ni pa 
jasno, kako naj bi se v naravi sam vžgal? Drugi pojav iz 
stvarnega sveta, ki bi bil v tej zvezi zanimiv, je 
takoimenovana kroglasta strela, ki se pojavlja kdaj pa kdaj po 
nevihtah ali v letalih, njenega mehanizma pa sodobna fizika 
za zdaj ne zna natanko razložiti.  (Svetlobo ali prikazovanje 
luči so ljudje sicer  povezovali tudi s smrtjo: ko sem razmišljal 
o teh stvareh, sem se spomnil pripovedi mojega očeta: 
Njegova mati, Židoska - Krajcina Etelka, je umrla zelo zgodaj, 
ko je bil še mlad, okoli leta 1930. Pripovedoval mi je, da je 
tisto noč videl tri posvete – svetilke, ki so se premikale pod 
stropom.) Gyerkaš - svečonosec - ali kakorkoli že bi ga 
imenovali, naj ostane nerazkrit tudi na teh straneh, tako kot 
je skrivnosten že sto ali tisoč let. Tisti, ki verjamejo in verujejo 
vanj - ali so ga celo videli - že vedo. Za vse druge pa naj 
ostane kot  dragocenost iz zakladnice naše domače kulturne 
in narodove dediščine.  

Cumprnice, conprnice, ki so conprale ali bajale – o tem danes 
ni več kaj dosti spomina, včasih pa so bile sestavni del 
vaškega življenja. To so bile praviloma stare ženske, med 
drugim so k žarečemu oglju dodajale lase obolelega, da so 
ga pozdravile. Ena od zadnjih naj bi bila ženska, ki so ji rekli 
Mujža – Kučanova; njena hiša je stala ob sedanji cesti na 
pokopališče – nad Balekovimi.  
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Malokdo najbrž še ve, da so v starih časih, pa še v stari 
Jugoslaviji in vse do konca madžarske okupacije, obstajale 
vaške straže. Po dva soseda sta bila vsako noč na obhodu 
čez vas, pazili naj bi zlasti na tatove in požare, obojega je bilo 
včasih dosti. Pred obhodom  sta se morala javiti in vpisati pri 
županu - riterju. Riter, vaški župan je bil dolgo časa stari  
Mizgarin – Kozic, še pred tem pa menda eden od peskovskih 
Ružičev).  

Onkraj potoka, približno tam,  kjer je nekdanja Kompasova 
valilnica jerebic, je stalo včasih nekaj peskovskih hiš. Med 
drugim je bil tam Vinci Kozic, pri njih je bila še črna kuhinja z 
lesenim dimnikom - zračnikom. Naprej ob tisti poti proti 
Gomilicam so bili Breskočevi; predniki so prišli v Peskovce iz 
Domanjševec. Sinovi so bili: Dorčin Adi, Treskin  Hajdi in 
Šporen šujster – ded Erneka in Emila Kerčmarja. Bila je tam 
še tretja hiša,  čevljar  Ružič; njegov sin Šandor je bil mizar v 
Šalovcih pri Abarnih. Priimek Breskoč je medtem v Peskovcih 
že ugasnil. Iz rodbine  Breskočevih je bila tudi Vilma Ferevna 
- Lecterova, mati Vilija. Tudi Breskoč Hajdi je bil med prvo 
svetovno vojno v ruskem ujetništvu. Pozneje se je preselil k 
Tereziji – Treski, potem ko ji je umrl mož Kelemen, oče 
Šarike. Tudi priimka Kelemen ni več v Peskovcih.  

Kozicin Peti - Kozic Peter, je imel dve hčerki, Irmo in Vilmo. 
Irma je šla na sezonsko delo v Bačko, domov je prišla noseča 
in oče jo je nagnal nazaj. Kaj je bilo z njo pozneje, ni znano, 
v Peskovce se ni več vrnila. Doma je ostala mlajša Vilma, 
pozneje se je poročila v Ženavlje.  Mati Fana in oče Peti sta 
umrla, Vilma in njeni so še tam po letu 1960 prihajali delat iz 
Ženavelj v Peskovce, nato pa so zemljo prodali. Spominjam 
se, da so v trajnkih v Močvari nakladali krmo na voz in potem 
s konjem peljali v Ženavlje. Spominjam se zlasti tega, da so 
bile vse ženske z dolgimi lasmi oziroma s kitami - bili so 
baptisti in ženske si niso strigle las. (Baptistično – binkoštno 
vero so prinesli v Ženavlje povratniki iz Amerike konec 19. ali 
v  začetku 20. stoletja. Poleg Ženavelj je binkoštna ločina v 
Prekmurju aktivna še v Veščici oziroma v Černelavcih in 
morda še kje.)  
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9. SPOMINI IZ FOTOGRAFIJ 

 

 
Pozimi 1967/68 je v Peskovcih je delovala gledališka skupina, ki je v dvorani 

peskovskega gasilskega doma uprizorila komedijo. Na sliki zgoraj od leve:  Štefan 

Takač, Aleksander Balek, Emil Kozic, Štefan Kutoš, Ludvik Bejek in Aleksander Ružič. 

Spodaj od leve: Aleksander Županek, Lidija Kozic in Anton Kozic. 

 

 
Na peskovski veselici okrog leta 1962. Na sliki od leve: Aleksander Ozvatič, Milan 
Kozic st., Emilija Ozvatič, Jolanka Kozic, Štefan Kerčmar, Franc Barber, Aleksander 

Ozvatič, Dragica Balek (?), Zoltan Ružič in Kovačec s harmoniko (?).  
Spodaj: Štefan Kutoš in Aleksander Ružič. 
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"Kelnari" na peskovski veselici leta 1966 (šank v nekdanji sejni sobi gasilskega doma). 

Od leve: Emil Kozic, Aleksander Ružič, Irena Ružič, Franc Barber in Štefan Kutoš. 

 

 

 
Goste sta na veselici večkrat zabavala Bouci in Čöba. 
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Prvi kuharski tečaj v Peskovcih okrog leta 1960.  
Na sliki zadaj: tri križevske ženske,  

v sredini: Irena Balek, Irena Šebjanič, Aranka, Terezija Kardoš,  
tri ženske iz Križevec in Irena Ružič.  

Sedijo: Jolanka Ružič, Irma Kerčmar, mentorica, Vilma Kozic in Emilija Ozvatič. 

 
 

 

Drugi kuharski tečaj v Peskovcih leta 1964.  
Na sliki so od leve spredaj: Zorica, Irena, Jolanka, mentorici, Irena, Irma in Cvetka.  

Zadaj desno še Emilija in Angela ter šest križevskih žensk. 
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Predstavitev okusnih in lepo dekoriranih mesnih jedi in peciva. 

 

   

 Karolina Ružič - Glažarska Lina, Aleksander Ružić st. - Glažarski Šondor, 
 (foto A. Ružič, 1970) (foto A. Ružič, 1970) 
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 Pozimi 1947 sta se poročila  Drüžbana in posvablici  
 Irena Kerčmar in Zoltan Ružič na poroki Irene in Zoltana.  
 Fotografija je nastala na domačiji Na levi Ernest Kardoš  in Olga Kerčmar, 
 Irene Kerčmar v Peskovcih na desni Erik Deutsch in Amalija Kerčmar  

 

 

   

 Irena in Zoltan Ružič, Irena Ružič, njena tašča   
 septembra 1947. Karolina in mati Marica. 



 

 

 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


