
34 
 

   



Pekre danes, leto XIV, št. I., maj 2018 

1 
 

 

Nagovor uredniškega odbora 
 
V okviru Odbora za informiranje, kulturo in 
proslave je bil leta 2011 imenovan uredniški odbor, 
zadolžen za pripravo glasila KS Pekre. Člani 
uredniškega odbora so: 

 Gregor Antoličič 

 Sergej Lah 

 Danila Robič 

Glasilo Pekre danes je namenjeno seznanjanju 
krajanov in predstavitvi aktivnosti Sveta KS Pekre in 
drugih organov KS Pekre. Prav tako je namenjeno 
tudi društvom, organizacijam in posameznikom, ki 
delujejo v KS Pekre, hkrati pa s svojim delovanjem, 
ki je organizirano izključno na prostovoljni ravni, 
odločilno vplivajo na življenje in razvoj kraja v 
najrazličnejših pogledih. 

V uredniškem odboru si bomo prizadevali, da bi vas 
po tej poti seznanjali čim pogosteje, vendar naša 
dobra volja ni dovolj. Želimo in pričakujemo tudi 
vaše prispevke.  

Na ta način želimo spodbuditi sodelovanje med 
krajani in KS Pekre. Krajevna skupnost, kot oblika 
lokalne samouprave, predstavlja formalno obliko 
lokalne skupnosti, ki sama odloča o svojih lokalnih 
zadevah. Pri tem pa je pomembno dejstvo, da 
lokalna skupnost niso, oziroma nismo le svetniki 
KS, temveč smo to predvsem vsi krajani KS Pekre, 
to je prebivalci naselij Pekre in Hrastje. Zato 
vabimo vse krajane KS Pekre in tudi druge bralce 
tega glasila, da na naslov KS Pekre, Bezjakova 4, 
2341 Limbuš (s pripisom Za Odbor za informiranje, 
kulturo in proslave), oziroma na naslov e-pošte: 
pekre.danes@gmail.com pošljete vaše predloge, 
mnenja, želje, žulje, graje in tudi morebitne 
pohvale. Vsa pisanja bomo skrbno prebrali in 
obravnavali, primerne vsebine tudi objavili. 

 

Uredniški odbor glasila Pekre danes 
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Svet KS Pekre 

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne 
skupnosti Pekre 

Ne morem verjeti, kako bežijo 
dnevi, meseci, leta – v jeseni se 
zaključuje 4-letni mandat 
sedanjemu Svetu naše krajevne 
skupnosti in tudi moja funkcija 
predsednika. Vsi vemo, da se ob 
vsaki izvolitvi veliko pričakuje in 

obljublja, a kaj, ko so želje, potrebe in obljube v 
glavnem povezane in odvisne od občinskih 
finančnih sredstev. Finančna kriza se kaže na vseh 
področjih in ne prizanaša nikomur, vendar, da ni 
vse tako črno, pa vseeno dokazujejo nekatere nove 
pridobitve v našem kraju, na katere pa smo lahko 
vseeno ponosni. Ne bom našteval vseh zastavljenih 
projektov, saj je v nadaljevanju podano poročilo 
opravljenega dela vseh krajevnih komisij, ki so bile 
v tem mandatu zadolžene za posamezna področja. 
Z veseljem pa želim omeniti 2 od treh 
najpomembnejših projektov, ki nam jih je uspelo 
uresničiti – zgradil se je težko pričakovani novi 
pekrski vrtec in po težkih in dolgotrajnih pogajanjih 
se bo letos poleti pričela obnova Lackove ceste od 
Radvanja do središča Peker z vso infrastrukturo in 
dokončno ureditvijo krožišča v Pekrah. Žal nismo 
uspeli pri projektu izgradnje ulične kanalizacije 
»spodnjega starega dela Peker«. Vemo, da so 
krajani tega predela ogorčeni, ker se zadeva z 
izgradnjo tako pomembne komunalne naprave ne 
premakne vse od leta 2010, ko je bila zgrajena prva 
faza od Peker do Limbuša. 

 

Da ne bom preveč črnogled, pa lahko s ponosom 
trdim, da so vsi člani Sveta KS zelo zavzeto in 
požrtvovalno delovali, družno s krajevnimi društvi, 
organizacijami in posamezniki, tako na kulturnem, 
turističnem, socialnem, dobrodelnem, 
humanitarnem in predvsem prostovoljnem delu. 
Namen našega dela je omogočiti našim krajanom 
predvsem dobro počutje v kraju, socialno pomoč, 
medsebojnega spoštovanja veliko druženja in 
veselja.  
 
Največje bogastvo vsakega kraja so ljudje – krajani, 
ki jim ni vseeno za svoj kraj, ki cenijo in spoštujejo 
sokrajane in s svojo požrtvovalnostjo, humanostjo 
in ljubeznijo do domačega kraja gradijo našo 
sedanjost za boljši jutri naših potomcev. 
 

Vsem krajanom Peker in Limbuša čestitam ob 
praznovanju letošnjega skupnega krajevnega 
praznika, organizatorjem prireditev, društvom, 
sekcijam in posameznikom pa zahvala za njihovo 
nesebično delo in svoj prispevek k razvoju in 
napredku našega kraja. 
 
Vsem članom Sveta KS Pekre se zahvaljujem za 
njihovo odločno, odgovorno in požrtvovalno delo 
na vseh področjih našega skupnega dela. 
 
Branko Mlaker, predsednik Sveta KS Pekre  

 

PREGLED DELA IN AKTIVNOSTI V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI PEKRE v času 

oktober 2014 – maj 2018 

Vsem članom Sveta KS Pekre je bilo z izvolitvijo 
naloženega oz. zaupanega veliko dela, 
nedokončanih nalog in projektov, katere smo z 
odgovornostjo in dolžnostjo do krajanov prevzeli in 
jih skušamo čimbolje in čimprej uresničiti. 

Imenovane so bile komisije, ki, glede na zadolženo 
področje, vodijo, nadzirajo in sodelujejo pri izvedbi 
raznih projektov: 

- Komisija za komunalo  
- Komisija za kulturo, šport, informiranje in 

prireditve  
- Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno 

varstvo 
- Komisija za priznanja in zahvale 
- Komisija za gospodarjenje z Domom kulture 

Pekre 
- Komisija za poravnavo sporov 

 
Ker se v letošnjem letu izteka mandat sedanjemu 
Svetu KS Pekre, je prav da krajanom posredujemo 
poročilo opravljenega dela za celotno mandatno 
obdobje. 

 

1. KOMUNALNA DEJAVNOST 

Cilji in želje na komunalnem področju v našem 
kraju so veliki, a kaj ko gospodarska in finančna 
kriza naše države in Maribora na vseh področjih 
posledično ne prizanaša nikomur in jo občutimo 
tudi krajevne skupnosti. Vendar kljub temu je naša 
naloga, da ne obupamo, da smo vztrajni, odločni in 
neizprosni pri uresničitvi planov in želja naših 
krajanov.  
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Na področju komunale je bilo realizirano: 

okt.-nov. 2014: 

- Obnova 2. dela Lackove ceste od Bezjakove 
ulice do Ulice Jelenčevih (ureditev 
plinovoda, pločnik, asfaltiranje) - fin. MOM 

2015: 

- Ureditev kanalizacijskega priključka na javno 
kanalizacijo Doma kulture Pekre - fin. 
MOM  

- Prestavitev visokonapetostnega kablovoda 
od Trafo postaje pri mlinu do gasilskega 
doma v Pekrah (projekt Vrtec Pekre) - fin. 
MOM 

- Urejanje in vzdrževanje javnih poti in 
krajevnih cest (izkopi jarkov, čiščenje muld, 
gramoziranje in grediranje cest) - fin. KS 
Pekre 

- Urejanje in vzdrževanje javnih površin 
(obrezovanje obcestne vegetacije, čiščenje 
in košnja brežine Pekrskega potoka, košnja 
trave pri zgradbi KS, Domu kulture Pekre, 
center Peker) - fin. KS Pekre 

- Opravljanje redne zimske službe (redno 
pluženje krajevnih cest in pločnikov, posip 
soli in peska) - fin. KS Pekre 

2016: 

- Obnova dela Lesjakove ulice (nova asfaltna 
prevleka) - fin. MOM 

- Ureditev dela krajevne ceste v Hrastju v 
dolžini 500 m, odsek Javnik-Robič - fin. 
MOM 

- Sanacija dela Pekrskega potoka v središču 
Peker -VGP Drava Ptuj 

- Ureditev avtobusnega postajališča na Lackovi 
cesti - fin. MOM 

- Postavitev obcestnih ogledal v Hrastju in na 
Lackovi Cesti - fin. MOM 

- Pričetek gradbenih del izgradnje novega 
vrtca v Pekrah - fin. MOM 

- Vsakoletno urejanje, vzdrževanje javnih 
površin in krajevnih cest (izkopi jarkov, 
čiščenje muld, gramoziranje in grediranje 
cest, obrezovanje obcestne vegetacije, 
čiščenje in košnja brežine Pekrskega 
potoka, košnja trave pri zgradbi KS, Domu 
kulture Pekre, center Peker) 

- Vsakoletno opravljanje redne zimske službe 
(redno pluženje krajevnih cest in pločnikov, 
posip soli in peska) - fin. KS Pekre 

2017: 

- Sanacija in zavarovanje dela cestišča na 
Markovo v Hrastju - fin. MOM, KS Pekre 

- Dokončanje in asfaltiranje ceste v Hrastju v 
dolžini 500 m, odsek Javnik-Robič - fin. 
MOM 

- Končanje sanacije struge pekrskega potoka 
pri vrtcu in gasilskem domu - VGP Drava 
Ptuj 

- Zaključen projekt »Pekrski vrtec« in s 1. 
septembrom vselitev otrok v nove prostore 
- fin. MOM 

- Ureditev parkirišč in okolja ob vrtcu in domu 
kulture Pekre - fin. MOM 

- Izdelava hidroizolacije stavbe Doma kulture 
Pekre (2/3 objekta) - fin. MOM 

- Ureditev poskusne oz. začasne variante 
krožišča v središču Peker - fin. MOM 

 

Urejanje Pekrskega potoka. 

2018: 

- Obnova 770 m dolgega odseka Lackove 
ceste od Pohorske ulice do krožišča v 
Pekrah. Dela bodo zajemala ureditev 
komunalne vode, javne razsvetljave, 
pločnika in dokončna ureditev krožišča. 
Dela bodo potekala od meseca julija in 
končala predvidoma v mesecu novembru. 

- Spomladansko urejanje, vzdrževanje javnih 
površin in krajevnih cest, ki jih je zima 
poškodovala (izkopi jarkov, čiščenje muld, 
gramoziranje in grediranje cest, 
obrezovanje obcestne vegetacije, itd.) 

Iz naštetega je razvidno, da je kar nekaj večjih 
projektov bilo realiziranih, a vendar še zdaleč 
nismo zadovoljni. Kljub številnim sestankom in 
pogajanji z Mestno občino Maribor, nam ostaja 
nerešen večletni projekt izgradnje oz. ureditve 
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kanalizacije v predelu starega dela Peker. 
Opravičeno so krajani ogorčeni, ker se zadeva z 
izgradnjo tako pomembne komunalne naprave ne 
premakne že od leta 2010. Svet KS zagotavlja, do 
bo problematiko kanalizacije ponovno izpostavil 
Mestni občini Maribor kot prioriteto pri pripravi 
proračuna za leto 2019. 

 

Gradnja hidroizolacije na Domu kulture Pekre. 

Tudi problema nove trgovine v Pekrah, kljub 
mnogim poskusom, še do danes nismo mogli 
uresničiti. Trudili in iskali smo možnosti oz. 
trgovske investitorje, ki bi bili pripravljeni 
investirati oz. odpreti novo prehrambeno trgovino 
v Pekrah, a je žal zaradi bližnjih nakupovalnih 
centrov bila vsaka naša pobuda zavrnjena. 

 

2. KULTURA, ŠPORT, INFORMIRANJE, 
PRIREDITVE 

Komisija za kulturo, šport, informiranje in 
prireditev v začetku vsakega leta pripravi plan dela 
in organizacijo raznih prireditev, ki jih v 
sodelovanju s krajevnimi društvi in organizacijami 
tudi v celoti pripravi in izvede. 

Ker so prireditve in druge dejavnosti s področja 
kulture, športa in informiranja skozi vsa leta že 
utečene, naj naštejemo najpomembnejše: 

februar:  

- PUSTOVANJE, otroška maškarada 
(organizator KS Pekre, TD Pekre, PGD 
Pekre, Vrtec Pekre) 
 

- PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU (KS Pekre, KD Pekre – Limbuš) 

marec:  

- FESTIVAL KOMEDIJE – DOM KULTURE PEKRE 
(KS Pekre, TD Pekre) 

april :  

- SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA OKOLJA 
PEKER (KS Pekre, krajevna društva, krajani) 
 

- POSTAVITEV MLAJA (KS Pekre, PGD Pekre) 

maj:  

- PRVOMAJSKI POHOD NA PEČKE (PGD Pekre) 
- SLOVESNA MAŠA NA PEKRSKI GORCI ZA 

POKOJNE GASILCE 1. nedelja v maju 
(Župnija Limbuš, PGD Pekre) 

- PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS 
PEKRE IN KS PEKRE (KS Pekre in KS Limbuš 
v sodelovanju s krajevnimi društvi in 
organizacijami pripravijo različne prireditve 
ob počastitvi skupnega krajevnega praznika 
in spomina na Pekrske dogodke iz leta 
1991) 

september: 

- PEKRSKA TRGATEV. Trganje grozdja iz brajd 
pred Domom kulture Pekre (TD Pekre) 

oktober:  

- POŽARNA VARNOST. Predavanje, gasilska 
vaja (PGD Pekre) 

- KOSTANJEV PIKNIK IN REZANJE BUČ (KS 
Pekre, TD Pekre, Vrtec Pekre) 

november:  

- SVEČANA PROSLAVA OB SPOMENIKU 
PADLIM V LIMBUŠU (ZB NOB KO Limbuš-
Pekre) 

- PRIŽIG SVEČ NA GROBOVIH UMRLIH 
GASILCEV (PGD Pekre) 

december:  

- BOŽIČKOVANJE ZA OTROKE IN DRUŽENJE S 
KRAJANI (KS Pekre, TD Pekre, PGD Pekre)  

- NOVOLETNA OBDARITEV STAREJŠIH 
KRAJANOV (KO RK Pekre)  

Iz pregleda prireditev je razvidno, da smo naredili 
kar veliko. Brez predanih članov društev, 
prostovoljcev in posameznikov ne bi mogli 
organizirati marsikatere prireditve oziroma akcije.  
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Prireditve so namenjene prvenstveno obeležitvi in 
ohranjanju pomembnejših praznikov in 
zgodovinskih dogodkov, za krajane pa predvsem 
zadovoljstvo, zabavo, druženje, dobrodelnost in 
humanost. Ko opazimo nasmeh, veselje, 
zadovoljstvo in hvaležnost na obrazih naših 
krajanov, je naše delo in namen poplačan.  

 

3. SOCIALNO SKRBSTVO IN ZDRAVSTVENO 
VARSTVO 

Delo Komisije za socialno skrbstvo in zdravstveno 
varstvo poteka po ustaljenem programu. Skušamo 
reševati socialno problematiko na območju KS 
Pekre in predlagamo ukrepe za njihovo reševanje.  

V največjo pomoč pri našem delu so Krajevna 
organizacija RK Pekre, RK Limbuš, Karitas Limbuš, 
OŠ Rada Robiča in DU Lipe. 

Sodelujemo pri prireditvah za starejše krajane, 
novoletni obdaritvi starejših krajanov, 
razdeljevanju pomoči in zbiranju oblačil za socialno 
šibke. Še naprej se bomo trudili in pomagali v 
zadovoljstvo naših krajanov, ko nas bodo le ti 
potrebovali in želeli našo pomoč. 

 

4. PRIZNANJA IN ZAHVALE – dobitniki v 
obdobju 2015 -2018 

Krajevna priznanja in zahvale se podeljujejo že 
vrsto let zaslužnim krajanom za njihovo aktivno in 
požrtvovalno delo v kraju. Tudi v mandatnem 
obdobju oktober 2014 - oktober 2018 je Komisija 
za priznanja in zahvale KS Pekre vsako leto na 
predlog krajevnih društev in krajanov pripravila 
predlog prejemnikov priznanj in zahval, ki se 
podeljujejo na osrednji proslavi ob vsakoletnem 
krajevnem prazniku. 

V letu 2015 so prejeli: 

- Stanislav Gril, pisno zahvalo KS Pekre za     
30-letno prostovoljno delo v PGD Pekre 

- Milan Pavlin, pisno zahvalo KS Pekre za delo 
v TD Pekre in ZSČ – enota Pekre 

- Anica Jurkovič, malo plaketo KS Pekre v 
zahvalo za delo v KD Pekre – Limbuš 

- Tone Riedl, malo plaketo KS Pekre v zahvalo 
za delo v Društvu upokojencev LI-PE 

- Branko Vranič, malo plaketo KS Pekre v 
zahvalo za delo v klubu NK Limbuš-Pekre 

V letu 2016 so prejeli: 

- Vrtec Studenci – enota Pekre, pisno zahvalo 
KS Pekre za vzorno delo v vrtcu in kraju 

- Kulturno društvo Pekre- Limbuš – mladinska 
dramska sekcija, pisno zahvalo KS Pekre 

- Krajani Hrastja - pisno zahvalo KS Pekre za 
ureditev Hrastja z zasaditvijo hrastov ob 
cesti 

- Vinko Stramšak - pisno zahvalo KS Pekre za 
dolgoletno prostovoljno delo v PGD Pekre 

- Društvo upokojencev LI-PE, malo plaketo KS 
Pekre v zahvalo za delo v DU LI-PE 

- Zlatko Partlič, veliko plaketo KS Pekre v 
zahvalo za dolgoletno vodenje TD Pekre in 
aktivno delo pri ZSČ – enota Pekre 

- Tone Partljič - veliko plaketo KS Pekre v 
zahvalo za dolgoletno strokovno vodenje 
Odrasle dramske skupine KD Pekre-Limbuš 

V letu 2017 so prejeli: 

- Drago Koletnik – pisno zahvalo KS Pekre v 
zahvalo za delo v KD Pekre – Limbuš 

- Mirko Ploj - pisno zahvalo KS Pekre v 
zahvalo za delo v KD Pekre – Limbuš 

- Marija Virt - pisno zahvalo KS Pekre v 
zahvalo za humano delo v KO RK Pekre 

- Konrad Breznik- pisno zahvalo KS Pekre za 
prostovoljno delo v PGD Pekre 

- Alojz Vrbnjak - pisno zahvalo KS Pekre za 
delo v društvih in druga prostovoljna dela  

- Ilka Riedl - malo plaketo KS Pekre v zahvalo 
za delo v TD Pekre, OZSČ Pekre in ZB NOB 

- Ročnodelska sekcija DU LI-PE -malo 
plaketo KS Pekre v zahvalo za ohranjanje 
slovenske kulturne dediščine preko 
medsebojne izmenjave ročnodelskega 
znanja 

- KD Pekre- Limbuš – odrasla dramska 
skupina - malo plaketo KS Pekre ob 10. 
Obletnici delovanja in ohranjanja kulturne 
zavesti v Pekrah in Limbušu 

- Jože Kurnik - veliko plaketo KS Pekre v 
zahvalo za dolgoletno delo tajnika KS Pekre 
in mnogokratno prostovoljno delo v kraju 

- Marija Munda – naziv Častna krajanka KS 
Pekre v zahvalo za dolgoletno aktivno in 
humano delo v različnih društvih, 
predvsem pa za uspešno in požrtvovalno 
37-letno delo kot predsednica KO RK 
Pekre. 
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Prejemniki priznanj v letu 2018 bodo predstavljeni 
na letošnji slavnostni proslavi krajevnega praznika, 
ki bo 25. maja v prostorih Doma kulture Pekre. 

 

5. OSTALO 

V okviru sveta KS obstaja tudi Komisija za 
gospodarjenje z Domom kulture Pekre, ki je vsa ta 
leta skrbno nadzorovala in opozarjala na določena 
vzdrževalna in obnovitvena dela v stavbi, ki so 
nujna za nemoteno delovanje vseh dejavnosti, ki se 
izvajajo v Domu kulture v Pekrah. 

Kljub nenehnim finančnim težavam, nam je uspelo 
obnoviti oz. nabaviti sledeče: 

2015: 

- namestitev zaščitnih mrež na kletnih oknih 
stavbe – fin. KS Pekre 

- izdelava novih stopnic iz garderobnih 
prostorov na oder- fin. KS Pekre 

- nabava novih stolov za sejno sobo, 20 kom 
- fin. KS Pekre 

- obnova oz. sanacija večnamenskega 
prostora v I. nadstropju S dela stavbe - fin. 
MOM 

2016: 

- nabava stolov za sejno sobo v pritličju, 20 
kom - fin. KS Pekre 

- nabava stolov za večnamenskega prostora 
v I. nadstr., 30 kom -fin. KS Pekre 

- nabava miz za večnamenskega prostora v I. 
nadstr, 4 kom - fin. KS Pekre 

- nabava in vgraditev novega kletnega okna, 
1 kom - fin. KS Pekre 

2017: 

- obnova oglasnih tabel in skulptur, po 2 
kom - fin. KS Pekre 

- hidroizolacija stavbe Doma kulture Pekre -
V, S in Z stran - fin. MOM 

2018: 

- v kolikor bodo zagotovljena finančna 
sredstva s strani MOM, bi želeli zaključiti 
hidroizolacijo južne strani stavbe Doma 
kulture Pekre in preplastiti dvorišče pred 
domom z novim asfaltom. 

Spoštovane krajanke in krajani, to obsežno poročilo 
vam predstavljamo, ker se nam, dosedanjemu 

Svetu KS izteka 4-letni mandat, ki ste nam ga 
zaupali. Priznamo, da je bilo za marsikoga izmed 
nas tako delo oz. naloga prvič. Zato smo z vso 
odgovornostjo poprijeli za delo, v veliko pomoč so 
nam bila krajevna društva in organizacije, pa tudi 
posamezni krajani. 

Veseli smo, da smo s skupnimi močmi, kljub 
mnogim težavam in oviram, izpeljali kar nekaj, za 
naš kraj pomembnih, projektov in drugih 
aktivnosti. 

Za vse nedosežene projekte, želje, pobude se vam 
opravičujemo, čeprav smo se za mnoge aktivno, 
pogajalsko, vztrajno in neizprosno trudili, smo žal 
zaradi vsem znane gospodarske in finančne krize 
naših financerjev bili zavrnjeni. Upamo, da nam 
krajani ne boste tega zamerili, saj je naš moto dela 
bil – »za napredek in razvoj kraja in zadovoljstvo 
krajanov«.  

Hvala vam za vaše zaupanje, v prihodnje pa se vsi 
skupaj potrudimo, da bomo v našem kraju živeli 
srečni, zadovoljni, se med seboj razumeli, se 
spoštovali, si pomagali in verjeli v boljši jutri. To ni 
težko, potrebna je le dobra volja in čas. 

Poročilo sestavila: 

Danila Robič 
članica Sveta KS Pekre 
 

POROČILO DELOVANJA ODBORA ZA 
GOSPODARJENJE Z DOMOM KULTURE 

V KS Pekre deluje tudi Odbor za gospodarjenje z 
Domom kulture. Člani tega odbora si prizadevamo, 
da bi naš Dom kulture ostal prijeten center 
dogajanja v Pekrah, kamor bi naši krajani in gostje 
od drugod radi zahajali. V Domu kulture se odvijajo 
raznovrstne prireditve: festivali, premiere 
Kulturnega društva, proslave, koncerti, gostovanja 
slovenskih umetnikov, prireditve društev, šol in 
vrtcev. Vse to organizirajo številna društva v 
sodelovanju s KS Pekre, ki delujejo in sodelujejo v 
Domu kulture. V lanskem letu se je posebej 
izkazalo Kulturno društvo Pekre-Limbuš in podarilo 
celoten izkupiček predstave za nakup barve za 
barvanje odra. Le-tega so člani društva tudi sami 
pobarvali, za kar si zaslužijo zahvalo vseh nas. A 
oder je bil samo del vsega, kar smo postorili. 
Obnovili smo prostore bivšega hišniškega 
stanovanja in ga spremenili v lepo, svetlo, moderno 
opremljeno seminarsko sobo, ki je namenjena 
predavanjem in seminarjem. Ob seminarski sobi je 
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povsem nov WC, kuhinjska niša pa še čaka na 
obnovo. Nabavili smo tudi nove stole za sejno 
sobo, stare pa namenili večnamenskemu prostoru 
ob odru (garderobi). Tudi zunanjega dela nismo 
pozabili in se lotili hidroizolacije. Za Dom kulture je 
ta neizmerno pomembna, saj vlaga uničuje tla v 
dvorani in vsi si prizadevamo, da bi jo v letošnjem 
letu dokončali. Z ureditvijo okolice vrtca je bil delno 
saniran tudi glavni vhod v avlo KD, večji del pa še 
čaka na obnovo.  

 

Prenovljena večnamenska soba v 1. nadstropju 
desnega krila Doma kulture Pekre. 

Delo v odboru za upravljanje z DK je bilo le del 
mojih obveznosti . Sem tudi predstavnica KS Pekre 
za izvajanje Participativnega proračuna v Mestni 
Občini Maribor. V KS Pekre smo imeli v decembru 
2017, možnost podati svoje predloge za izboljšave 
v kraju. Žal so le redki to možnost tudi izkoristili. KS 
je vaše predloge posredovala občinski projektni 
pisarni, kjer so jih ovrednotili in o predlogih, ki 
ustrezajo kriterijem Participativnega proračuna, 
bomo krajani glasovali predvidoma 23.5.2018. 
Izglasovane predloge bomo potem uvrstili v plan KS 
Pekre za leto 2019. To je kratek opis projekta 
Participativni proračun , s katerim vas vabim na 
glasovanje.  

Spoštovane krajanke in krajani, želim vam prijeten 
krajevni praznik in vas vabim na številne prireditve, 
ki smo jih v sodelovanju z društvi pripravili za vas 

Tanja Kuralt, članica Sveta KS Pekre 

 

 

 

 

Pisarna KS Pekre 
 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE 

Bezjakova 4, 2341 Limbuš 

Uradne ure:  

v ponedeljek od 8.00 do 12.00 

v sredo od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 

v petek od 8.00 do 12.00 

Tajniška dela v Krajevni skupnosti Pekre opravlja 
JELKA KAPUN. Za potrebe krajanov je dosegljiva 
na: 

telefon:  02/ 613 13 29 

GSM:    031/410-945 

e-pošta:  ks.pekre@maribor.si  

Po upokojitvi Jožeta Kurnika mesto tajnice KS Pekre 
od leta 2017 naprej zaseda Jelka Kapun. Slednja je 
v krajevni skupnosti zadolžena za opravljanje 
organizacijskih in administrativno tehničnih opravil 
za potrebe krajevne skupnosti. Skrbi za finance, 
premoženje in za zakonito delovanje krajevne 
skupnosti. Sprejema stranke in vloge krajanov, 
opravlja naloge iz finančnega področja, pripravlja 
gradiva za delo organov krajevne skupnosti. Izvaja 
administrativna opravila kot so evidentiranje pošte, 
urejanje finančne dokumentacije, ob tem pa 
spremlja še komunalno problematiko in posreduje 
zadeve pristojnim službam in organom mestne 
občine Maribor. 
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Koristne informacije 
 
MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje d.d. 
Jadranska cesta 24  
2000 Maribor  
- izvaja stalni redni nadzor kvalitete pitne vode.  

Tel.: 02 320 77 00, 02 320 77 22 (oddelek 
obračuna vode) 

e-pošta: info@mb-vodovod.si 

Na spletni strani www.komunala.info je vsem 
odjemalcem vode omogočen vpogled v podatke, 
vezane na obračun vode. 

NIGRAD, javno komunalno podjetje d.d. 
Zagrebška cesta 30 
2000 Maribor  
Tel.: 02 45-00-300 / Fax: 02 45-00-360 
www.nigrad.si 

Dežurni - Nigrad splošno 
(ceste, zapore, prometne nesreče...) 
Tel.: 031-585-022 - 24 ur  

Dežurni – kanalizacija 
(preboji, greznice, zalitje objektov) 
Tel.: 031-316-050 vikend+prazniki - 24ur  

Dežurna - zimska služba: 
Tel.: 02 450-03-85  

Javna razsvetljava (košara – nočna služba): 
Tel.: 041-641-456 – Desni breg Drave 
Tel.: 031-641-451 – Levi breg Drave 

SNAGA d.o.o. 
Nasipna ulica 64  
2000 Maribor 
Tel: 02 620-58-00 ali (041) 325 269 (centrala) 
Tel: 02 620-58-75 (info pisarna ) 
Fax: 02 620-58-10 
E-pošta: info@snaga-mb.si 

Dimnikarstvo Županek d.o.o.  
Slomškov trg 8  
2000 Maribor 
Tel.: 02 252 40 68 
 
Podjetje Dimnikarstvo Županek d.o.o. ima na 
območju KS Pekre podeljeno koncesijo za 
opravljanje dimnikarske službe. Izvajajo meritve, 
pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih 
vodov in prezračevalnih naprav zaradi varstva 
okolja in učinkovite rabe energije, varstva 
človekovega zdravja in varstva pred požarom.  
 

Upokojil se je naš tajnik Jože 
Kurnik 
 

Upokojil se je naš tajnik KS Pekre. To je naš 
dolgoletni tajnik Jože Kurnik, ki je prvega maja 
1997 prišel iz KS Košaki, kjer je že predhodno bil na 
delovnem mestu tajnika. Ob njegovem prihodu 
smo imeli sedež KS na Lackovi cesti 216, ki je 
lokacijsko spadala v KS Limbuš. Želja vseh je bila, da 
se čim prej preselimo na teritorij Peker. Iskali smo 
ustrezne prostore v Domu kulture Pekre. K sreči so 
se nam sprostili stanovanjski prostori v Domu 
kulture Pekre, katere smo preuredili, obnovili in se 
20. 2. 2001 preselili. Že takoj se je g. Jože Kurnik 
skupaj z vodstvom KS močno angažiral, saj je 
poznal delovanje služb na Občini Maribor in tako 
znal potrkati na prava vrata; bili smo uspešni. 27. 2. 
2002 smo naredili koncept obnove Doma kulture 
Pekre. Predvidena in potrebna so bila obširna dela, 
kajti dom ni bil vzdrževan, tako kot vedno so bila 
problem finančna sredstva, vendar smo bili 
vztrajni, še posebej g. Kurnik je bil skupaj z 
vodstvom KS prizadeven in v veliko pomoč.  

 

Jože Kurnik, tajnik KS Pekre od leta 1997–2017. 

Nadaljevali smo z obnovitvenimi deli: zamenjali 
smo okna in vrata, obnovili električno instalacijo in 
popleskali dvorano, odstranili kino projektor in 
uredili prostor za potrebe odrske razsvetljave in 
ozvočenja. Istočasno smo uredili oder in potrebno 
elektro-instalacijo za reflektorje in ozvočenje. 
Sledila je montaža galerije za namestitev elektro-
opreme, odrske razsvetljave in ozvočenja, nato še 
barvanje sten in poda. Pozneje smo zamenjali 
odrske zavese , vključno z glavno zaveso, ki deluje 
na elektromotorni pogon. Tako je bila dvorana 
pripravljena za predstave že v marcu leta 2006. 
Leta 2007 in vse do danes deluje kulturno društvo 
Pekre-Limbuš, ki je bilo ustanovljeno 25. 1. 2006. 
Zraven vsestranskega urejanja prostorov smo ves 

mailto:info@mb-vodovod.si
http://www.komunala.info/
http://www.nigrad.si/
http://www.snaga-mb.si/mso/ggl.htm?46.5487416,15.6559748,Nasipna%20ulica%2064
mailto:info@snaga-mb.si
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čas bili močno angažirani pri zunanji ureditvi Doma 
in sicer, popleskali smo fasado, zamenjali kritino in 
stabilizirali ostrešje z dodatkom železnih in vijačnih 
spon. V domu je bila obnovljena tudi centralna 
kurjava, prehod iz nafte na zemeljski plin. V letu 
2017 je ena največjih pridobitev kraja otroški vrtec, 
ki je sodoben in v ponos kraju in vsem, ki svoje 
malčke vsakodnevno dajejo v varstvo. Ob vsem 
navedenem, pa smo vedno skrbeli za krajane in 
njihovo dobro počutje. Tekoče smo obnavljali ceste 
vodovod, plin, kanalizacijo in drugo. Razumemo, da 
so potrebe vedno večje kot so možnosti, vendar z 
ustreznim razumevanjem se da zadeve premakniti 
na bolje. Pri vsem navedenem je g. Jože Kurnik 
prizadevno in uspešno sodeloval. Za vse storjeno, 
posebej še za njegovo prijazno prizadevnost in 
pomoč, se mu krajani iskreno zahvaljujemo in mu 
želimo vse dobro na njegovi nadaljnji poti. 

Jože Černelč 

 

IMAMO NOVI VRTEC – tra - la - la 
 

Uresničile so se naše sanje – preselili smo se v čisto 
nov, lep in sončen vrtec. Zdaj je ob bistrem potoku 
sredi idiličnih Peker naš nov otroški dom, v 
katerega tako radi prihajamo. 

Otroci so vrtec takoj sprejeli, všeč so jim svetli 
prostori z velikimi okni, skozi katera lahko 
opazujemo naravo – prečudovito Pohorje v vseh 
letnih časih. Vsaka igralnica ima svoj izhod na 
teraso s pogledom na igrišče. Terase so pokrite, 
zato smo lahko na svežem zraku tudi ob slabem 
vremenu. 

 

Še posebej pa so otrokom všeč stopnice, ki so res 
nekaj posebnega in tudi uporabne za marsikaj. 
Ograja stopnic nam služi kot galerija, ki jo krasijo 
otroške risbice in izdelki. Stopnice uporabljamo kot 
oder za naš otroški pevski zbor. Trenutno je pod 
stopnicami čajnica Pike Nogavičke, kjer se pogosto 
okrepčamo s kakšnim zeliščnim čajem. 

V vrtcu je tudi velika avla, v kateri se radi družimo 
in ustvarjamo. Tu se dogajajo različne skupne 
dejavnosti kot so pevske in plesne aktivnosti, 
telovadba s postavitvijo različnih poligonov, joga za 
otroke s sprostitvenimi igrami, lutkovne predstave, 
dramatizacije, dejavnosti iz ekologije – EKO projekt 
in projekt Turizem v vrtcu. 

Vzgojiteljice se zavedamo, da je vrtec prostor, ki 
ustvarja in izraža kulturo, predšolsko obdobje pa je 
čas, ki je za otrokov razvoj zelo pomemben. 
Zavedamo se tudi vseh prednosti, ki nam jih zdaj 
nudijo nove prostorske možnosti novega vrtca. 

Trenutno so v vrtcu tri skupine, na razpolago pa je 
tudi četrta igralnica. V pritličju vrtca so Cepetavčki, 
najmlajši otroci, stari od enega do treh let. V 
skupini je 14 otrok. V prvem nadstropju sta še dve 
čudoviti igralnici. V skupini Pedenjpedov je 18 
otrok, starih od treh do štirih let. Najstarejših 
otrok, Navihancev, je 22 in so stari od pet do šest 
let. 

 

V vrtcu je trenutno 54 otrok, za katere skrbimo 
vzgojiteljice, sedem nas je, pomaga pa nam 
prijazna kuharska pomočnica in pridna ter vesela 
čistilka, ki poskrbi, da je naš vrtec vedno lep in čist. 
Pisarno v novem vrtcu pa ima tudi svetovalna 
delavka, ki spremlja otroke vseh enot Vrtca 
Studenci Maribor. 
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Nov vrtec je pridobitev za cel kraj Pekre, s katerim 
že vrsto let dobro sodelujemo. Vsi se zavedamo 
pomena sodelovanja tako s starši kot tudi širše. Na 
različnih prireditvah sodelujemo s KS Pekre, s TD 
Pekre sodelujemo na tradicionalnem pustovanju. 
Letos je bilo le-to pred vrtcem in je bilo zelo dobro 
obiskano. Otroci iz vrtca so se skupaj z 
vzgojiteljicami predstavili s skupinsko masko Pika 
Nogavička s prijatelji (gusarji, opica, konj). 

S TD Pekre pripravimo tudi kostanjev piknik. Lansko 
jesen je bil le-ta pred šotorom za knjižnico. Za peko 
kostanjev so poskrbeli člani društva. Vsi smo se 
sladkali s kostanji in izrezovali strahce iz buč ter 
zapeli tudi kakšno veselo pesem. 

 

Zahvaliti se želimo vsem, ki ste prispevali ki temu, 
da lahko zdaj uživamo v čudovitem novem vrtcu. 
Turističnemu društvu Pekre za izdajo biltena o 
vrtcu Pekre včeraj, danes, jutri. V biltenu je tudi 
zgodbica, ki so jo ustvarili otroci s pomočjo 
vzgojiteljic – Zgodba o nastanku Pekrske gorce. 
Zahvaljujemo sre vsem donatorjem, ki so pomagali, 
da je bil bilten natisnjen in za prostovoljne 
prispevke na otvoritvi vrtca, s katerimi smo si lahko 
kupili športne rekvizite in didaktični material. Hvala 
tudi slaščičarni Teta Frida za zdrave slaščice , s 
katerimi smo se sladkali na otvoritvi vrtca. Hvala 
tudi RK Pekre za donacijo. S padali, ki smo jih dobil 
v dar, zelo radi počnemo marsikaj. 

Z otroškim smehom vas lepo pozdravljamo iz 
našega sončnega vrtca, s katerim ustvarjamo novo 
pravljico o čudovitem življenju… 

Sanja Belina, vzgojiteljica in vodja Vrtca Pekre 

 

Društvo upokojencev LI-PE 

Spoštovani krajani,  

Ko boste prebirali ta članek, bo ravno čas, ko 
bomo na Zboru članov DU LI-PE ocenili naše delo 
in uspehe v letu 2017. 

Leta 1985 smo na pobudo g. Milana Robnika ter 
entuziastov iz Limbuša in Peker ustanovili Društvo 
upokojencev Limbuš - Pekre, ki danes šteje okrog 
500 članov. 

 
Izlet v Varaždin. 
 
Že samo ime LI-PE pove, da gravitiramo na dve KS, 
in sicer na Limbuš in Pekre. Prav zato je v našem 
statutu člen, ki določa izmenično vodenje društva. 
V mandatu od 2017 do 2021 je predsedovanje 
prevzel Limbuš in predsednik g. Drago Koletnik. 
Sam kraj brez prebivalstva ne pomeni ničesar. 
Vsak, ki ima voljo in željo aktivno izkoristit 
upokojenske dni, se lahko vključi v delovanje 
našega društva. V njem imamo veliko sekcij, kjer 
lahko vsak najde prostor za uresničevanje svojih 
želja in potreb. Društvo upokojencev žal nima 
lastnih prostorov. Ponosni in srečni smo lahko, da 
živimo v krajih, kjer imajo za naše delovanje 
posluh, mi pa jim s svojimi aktivnostmi dajemo 
»dušo«. Obe KS skrbita za naše nemoteno delo. V 
prostorih KS Limbuš imamo tajništvo, kjer nas 
najdete ob sredah in uredite vse glede članstva in 
delovanja društva. Urejamo si Srečevališče, ki bo 
namenjeno za dnevno druženje upokojencev in 
popoldanske dejavnosti sekcij. Tukaj deluje tudi 
projekt Starejši za starejše, ki združuje svoje delo 
izmenično v Limbušu in Pekrah. Imamo likovno 
sekcijo, izletniško sekcijo, ročnodelsko sekcijo 
»SPOMINČICE«, ki letos slavi 30. obletnico, daleč 
naokoli poznane pevke ljudskih pesmi 
SPOMINČICE. Ne smemo pozabiti naših rekreativk, 
ki se pridno razgibavajo v telovadnici v ŠD Limbuš, 
OŠ Rada Robiča nam nudi prostore za pevske vaje 
in delovanje MePZ DU LI-PE. 
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In že smo pri prijateljih v Pekrah. Mislim, da ni 
Pekrčana, ki ne bi vedel za naše vrle kegljače s 
kroglo na vrvici. Za svoje delovanje imajo kar dva 
prostora, da lahko nemoteno »kegljajo« skozi vse 
leto. Zaradi pogojev igranja kraljevske igre si naši 
šahisti delijo svoje prostore tako v Limbušu in 
Pekrah. Že 25 let naše ročnodelke »ROŽICE« 
ustvarjajo svoje umetnine v KS Pekre. Jubilej so 
praznovale v letu 2017 in prejele Priznanje PZDU 
Maribor in Malo plaketo KS Pekre. 

 
Pevke ljudskih pesmi – Spominčice. 
 
Vse te sekcije niso same sebi namen. Pevci MePZ in 
Spominčice nastopajo po domovih za ostarele, na 
vseh prireditvah v kraju (srečanje starejših, ZB, 
komemoracija ob spomeniku)… Likovniki in 
ročnodelke iz Limbuša in Peker svoje izdelke 
prikažejo na razstavah v mesecu maju v čast 
praznikov KS Limbuša in Peker. Prav tako odigrajo v 
čast praznovanj svoje turnirje tudi naši šahisti in 
kegljači.  

 
Mešani pevski zbor DU LI-PE na komemoraciji pred 
spomenikom padlih v Limbušu. 
 
Hvaležni smo lahko, da imamo prekrasno dvorano 
za kulturna dogajanja. V letu 2017 smo izvedli 
izredno odmevno srečanje 6. Večer ljudske pesmi 
in glasbe DU iz 15-ih krajev, ki se ga je udeležilo 
preko 140 nastopajočih. Tukaj imamo vsakoletne 
zbore članov in še kaj. Nikakor ne smem pozabiti 

naših gasilcev PGD Pekre, ki nam zmeraj priskočijo 
na pomoč, tako pri dvorani kot velikokrat s 
praporom v slovo od našega člana. 

Uvodoma sem že povedal, da smo društvo brez 
lastnih prostorov, vendar z veliko uspehi in 
drobnimi, sladkimi skrbmi, ki nas osrečujejo in nam 
dajejo moč.  

Na koncu bi se želel zahvaliti predsednikoma iz KS 
Limbuš, g. Andreju Šauperlu in g. Branku Mlakerju 
iz KS Pekre, ki sta imela posluh do naših želja in 
potreb za nemoteno delovanje društva. Še posebna 
zahvala velja našima sončkoma − tajnicama ge. 
Karolini Merc in ge. Jelki Kapun, ki sta bili zmeraj 
pripravljeni priskočiti na pomoč. 

Drago Koletnik, predsednik DU LI-PE  

 

Povzetki delovanja sekcij Društva 
upokojencev LI-PE 

 

»PLETEMO IN KVAČMAKO PO CELI LUBI DAN« 
- ROČNODELSKA SEKCIJA PEKRE 

Sekcija deluje že 26 let v okviru DU LI-PE. V letu 
2017 smo praznovale 25 letnico aktivnega 
delovanja. Glede na našo aktivnost smo prejele kar 
nekaj priznanj.  

V sekcijo je vključenih 11 članic, sestajamo se v 
prostoru 1x tedensko po 2 uri, ki nam ga je 
omogočila KS PEKRE v njihovem Domu Kulture. 

Z veseljem ugotavljamo,da vsako leto naše 
poslanstvo opravimo tako, kot smo si ga zadale na 
začetku leta. Ljubiteljsko izdelujemo ročna dela, 
izmenjujemo izkušnje ter seveda poklepetamo. Ob 
krajevnem prazniku naše izdelke prikažemo 
obiskovalcem na vsakoletnih razstavi. 

Članice prihajajo od povsod: iz Limbuša, Radvanja 
in seveda iz Peker. Nekatere prihajajo zaradi 
druženja, saj zaradi starosti in zdravstvenih težav 
ne zmorejo več tako aktivno sodelovati kot nekoč. 

Naši najstarejši članici sta Dora Vauda in Klara 
Sračnik. V sekciji delujeta že preko 20 let. Obe sta 
bili aktivni tudi na drugih področjih v našem kraju. 
Predvsem v Društvu upokojencev, kot predsednica 
je bila zelo aktivna Dora. Za več sekcij pa je Klara 
pridno skrbela za finance. Vselej sta bili pripravljeni 
pomagat ljudem v stiski. 
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Ob srečanju nam čas hitro zbeži. 

Na žalost nam članstvo upada (starost, bolezen) 
zato vabimo vse, ki imajo veselje do ročnega dela, 
veselje do druženja in željo, da zapolnijo 
osamljenost in dolgčas, naj se nam pridružijo, da 
bomo skupno ohranjali tradicijo in učili ročnih del 
tudi mlajše generacije. 

Lea Dominikovič, vodja sekcije 

 

SEKCIJA KEGLJANJA S KROGLO NA VRVICI 

Kegljaška sekcija je bila ustanovljena leta 2001. 
Njen ustanovitelj je bil gospod ZOREC Alojz. Okoli 
sebe je zbral ljudi, kateri so bili pripravljeni zavihati 
rokave in se lotiti dela. 

 

Tako imamo danes tri igrišča za kegljanje, katera se 
nahajajo pri KS Pekre. Naj povem, da sta dva igrišča 
tudi pokrita, saj so nam celotno konstrukcijo 
naredile Kager hiše, za vse pa se moramo zahvaliti 
gospodu GABROVEC Ivo-tu. 

Kegljaška sekcija ima moško in žensko ekipo. Obe 
tekmujeta v ligi, katere ustanovitelj je Zgornje-
podravska zveza DU Maribor. Povedati moram, da 
dosegamo kar dobre rezultate. Priborili smo si tako 
1. kot 3. mesta, ženske pa so bile celo državne 

prvakinje. Seveda nismo pozabili na druženje, pa 
tudi rojstne dneve in okrogle obletnice radi 
praznujemo in se poveselimo ob kozarčku 
domačega vina ali pa tudi kar soka. 

Če se želi kdo pridružiti kegljaški sekciji, veste kje se 
nahajamo. Vsak je dobrodošel in tudi nekaj 
dobrega bo naredil zase in za svoje telo. Na 
kegljišču smo vsak ponedeljek in sredo od 16. do 
18. ure. PRIDITE, MI VAS PRIČAKUJEMO. 

Vojko Smolar, vodja kegljaške sekcije 
 
 

PROJEKT »STAREJŠI ZA STAREJŠE« 
 
Mineva že dvanajsto leto, odkar je naše DU LI-PE 
sprejelo projekt »starejši za starejše» oz. - starejši 
za višjo kakovost življenja doma. Ta projekt poteka 
preko ZDUS-a / Zveza društev upokojencev 
Slovenije. 

V Pekrah deluje preko društva upokojencev šest 
prostovoljk, ki obiskujejo krajane od 69 let naprej. 
Prostovoljke za Pekre in Hrastje so: 

- Mira Fišer 
- Lea Dominikovič 
- Lojzka Kodrin 
- Majda Cvetanovski 
- Brigita Hojnik 
- Helena Glavič 
 
Z obiski pokrivamo še naselja Laznica, Limbuš, 
Limbuško nabrežje in Vrhov dol. Na teh področjih 
dela še 6 prostovoljk, 2 prostovoljca in 
koordinatorica projekta. 

Spoštovani krajani zakaj vas želimo obiskati? 

Vsi želimo starost preživeti doma, med lastnimi 
stenami. Pomagajmo drug drugemu, da bomo 
lahko ostali doma, ko sami ne bomo več mogli v 
celoti skrbeti zase. 

Cilji našega dela so predvsem najti osamljene 
onemogle, jim polepšati starost in olajšati stiske. 
Želimo odpreti vrata naših društev, vsem 
osamljenim in pomoči potrebnim, jih povabiti k 
našim aktivnostim, povečati vpliv civilne družbe na 
odločitve o starejših in njihovih potrebah. 

Posebnost projekta je, da delujemo prostovoljno. 
Vsi naši prostovoljci se redno izobražujejo. Vsebine 
predavanj nam določi Zveza društev upokojencev 
Slovenije. Prednost projekta v manjših krajih je, ker 
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se ljudje med seboj kar dobro poznajo. Tako je tudi 
zaupanje med prostovoljci in krajani večje. 

 

Upravni odbor DU LI-PE je sprejel Pravilnik o 
tajnosti podatkov, torej bodo vaši podatki v 
tajnosti. 

V letu 2017 je projekt «starejši za starejše« dobil 
priznanje »državljan Evrope« zahvaljujoč dr. Mateji 
Kožuh, ki je projekt uspešno pričela. Priznanje je 
dokaz odgovornega dela nas vseh, ki delamo v tem 
projektu. 

Pobudnika za to evropsko priznanje sta bila dr. Igor 
Šoltes in g. Ivo Vajgl. 

Ivo Vajgl: »Bolj, ko sem se ukvarjal s podrobnostmi 
in zavidanja vredno kakovostjo programa, bolj sem 
bil navdušen nad izjemno srčnostjo in življenjsko 
energijo, ki jo imajo ti predani prostovoljci in 
prostovoljke«. 

Dr. Igor Šoltes: «Žal takšni programi kažejo tudi na 
to, da ljudje, ki se znajdejo v različnih stiskah, ne 
morejo računati na državo. Naloge, ki jih opravlja 
ta projekt že dolga leta, bi morala opravljati visoko 
razvita socialna država. Zato so takšni projekti še 
toliko bolj dragoceni«.  

Strokovni vodja projekta je ga. Rožca Šonc, ki je 
zelo ponosna na 3.500 prostovoljcev. V projekt je 
vključenih 170.000 starejših državljanov Slovenije 
in opravljenih 885.000 obiskov. 

V Limbušu in Pekrah je bilo v letu 2017: 

- 950 starejših nad 69 let, 
- 622 opravljenih obiskov, 
- 1001 starejših vključenih v projekt od 

vstopa v projekt (2006) do danes,  
- 546 ponovno obiskanih v letu 2017, 
- 46 prvič obiskanih v letu 2017, 

- 6 krajanov starejših premeščenih v domove 
za ostarele, 

- 31 umrlih  

Delo, ki smo ga sprejele kot prostovoljke in 
prostovoljci je humano delo, delo ljudi, ki imajo 
veliko srce, prijazno besedo in toplo roko 

Beseda »hvala« je preprosta in lepa beseda, ki jo 
izrečemo premalokrat – ima pa velik pomen, 
neverjetno moč - žal pogosto zgleda kot, da je 
izgubila pravico in dostojno mesto v naši 
komunikaciji.  

Ob koncu želja, da bi bili zdravi vi in vaši domači. 
Med nami pa naj ostane še naprej medsebojno 
prijateljstvo in spoštovanje.  

Anka Onič, koordinatorica projekta 

  

Prostovoljno gasilsko društvo 
Pekre 
 

 

Leto 2017 je za nas pekrske gasilce bilo relativno 
mirno leto. Na srečo nas niso doletela vremenska 
presenečenja kot nekaj zadnjih let. Da pa vse le ne 
bi bilo preveč mirno, se je decembra pojavil 
močan-orkanski veter, ki je podiral drevesa in 
odkril nekaj streh. 

Požarnih intervencij ni bilo veliko, prevladovali so 
predvsem dimniški požari, ki so postali številčnejši 
kot prejšnja leta. Kako pomembna je pravilna 
izvedba dimnikov, vzdrževanje in čiščenje, tega se 
ljudje premalo zavedajo. Vsakodnevno beremo, 
požar uničil hišo, ostrešje, zastrupitev, vse to je 
končni produkt ne zavedanja lastnikov objektov, ki 
jim škodo povzročajo ravno zgoraj navedene 
pomanjkljivosti. 

Prostovoljno gasilsko društvo Pekre je, kot vsa leta 
nazaj, opravljalo OBVEZNO JAVNO GASILSKO 
SLUŽBO, ki je vezana na POGODBO z Mestno 
občino Maribor. Pogodba nas zavezuje, da 
opravljamo naloge v sistemu zaščite in reševanja v 
MOM, da se članice in člani izobražujejo po 
programih Gasilske zveze Maribor in Gasilske zveze 
Slovenije. Skrbimo za gasilsko-reševalno opremo in 
osebno zaščitno opremo gasilcev. 
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Veliko pridobljenih sredstev vlagamo v te namene. 
PGD Pekre ima na razpolago sodobno osebno 
zaščitno in skupno opremo, ki smo jo nabavljali 
sproti po letnem planu in potrebah, ki nam jih 
narekujejo intervencije. 

Da lahko vse to sproti posodabljamo, se 
zahvaljujemo krajankam in krajanom našega 
požarnega rajona, saj s podporno članarino in 
prostovoljnim prispevkom za novoletni koledar 
dopolnjujemo potrebe po opremi. 

Vsako leto izdamo lastno glasilo »PEKRSKI 
GASILEC«, s katerim letno seznanimo podporne 
člane z našim delom v preteklem letu. Prav je, da 
se ljudje seznanijo kam so vložili svoj prispevek za 
delo gasilskega društva. 

 

Vaja PGD Pekre. 

V Letu 2017 smo bili uspešni na tekmovanju GZ 
Maribor in se s tremi ekipami (članice in dve članski 
ekipi) uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 
septembra. Žal sta moški ekipi izpadli za uvrstitev 
na državno tekmovanje, so pa nas ponovno 
razveselile članice, ki so kot najboljše v mariborski 
regiji, zagotovile tekmovanje na državnem nivoju, 
le to bo septembra v Gornji Radgoni. Pospešeno 
smo pričeli z delom mladih, zavzetost njih samih 
kot mentorjev že kažejo prve rezultate. 

 V mesecu oktobru smo se udeležili predstavitve 
gasilstva in gasilske opreme v EUROPARKU. 
Predstavili smo naše vozilo za prevoz moštva FORD 
Castum in čoln za reševanje na vodi. Za popestritev 
prireditve je poskrbela naša godba na pihala. 

Izvedli smo odmevno gasilsko vajo 3. operativnega 
sektorja Maribor z naslovom: »Podtaknjeni požari v 
naravnem okolju«. Sodelovala so PGD Pekre, 
Radvanje, Razvanje, Studenci, Bistrica ob Dravi, 
Spodnja Kungota in Gasilska brigada Maribor. 

Leto 2017 je bilo pomembno tudi zaradi izteka 5 
letnega mandata predsedniku, poveljniku, 
celotnemu upravnemu odboru, poveljstvu in 
nadzornemu odboru. Speljali smo kandidacijski 
postopek ter na programsko volilni konferenci 17. 
februarja 2018 izvolili novo-staro vodstvo z nekaj 
majhnimi spremembami. Upamo, da bo PGD Pekre 
v tej sestavi vodstva prav tako uspešno nadaljevalo 
pot tako na operativnem kot organizacijskem 
področju. 

Na pomoč! 

Jože Žohar, predsednik PGD Pekre  

 

Kulturno društvo Pekre - Limbuš 
 
 
 
 

BREZ NJIH BI NE BILO PREDSTAVE 
 

 
 

Že trinajst let se v KD Pekre - Limbuš trudimo, da bi 
vas razveseljevali z našimi predstavami. Ure prebite 
na odru se prevešajo v dneve, tedne, včasih je 
potrebno tudi štiri mesece, da je predstava 
pripravljena za premiero. In potem pridejo dnevi, 
ko je ves naš trud poplačan, dnevi, ko pred polno 
dvorano z vašim aplavzom dobimo potrditev, da 
smo ustvarili dobro predstavo. Ko se na domačem 
odru zavesa zapre, nas še čakajo gostovanja na 
odrih v bližnji in daljni okolici. Bili so časi, ko smo 
posamezno predstavo odigrali tudi več kakor 
dvajset krat, danes je tega nekoliko manj. Naše 
občinstvo nas je vzelo za svoje, postali smo 
prepoznavni, tako društvo, kakor posamezni igralci.  

Nismo pa samo igralci in režiser tisti, ki naredimo 
predstavo dobro. Mnogo je še drugih 
soustvarjalcev predstave, ki jih na odru, razen na 
premieri, ne vidite. Delajo za zaveso ali v zaodrju, 
kakor temu pravimo. Predstave brez njih tudi ne bi 
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bilo. Prav je, da vam predstavimo tudi nekaj teh 
sodelavcev: 

 

Andrej Jurkovič, scenograf, po poklicu sicer univ. 
dipl. inženir tekstilne tehnologije, že vrsto let 
ustvarja sceno za naše gledališke prestave. Zanj je 
značilno, da ne govori veliko, tudi ne prihaja 
pogosto med igralce, vemo pa, da takrat, ko igralci 
vadimo, ustvarja in razmišlja, kako ustrezno 
oblikovati in opremiti oder za predvideno vsebino. 
Posvetuje se tudi z režiserjem. Ker je zanesljiv in 
natančen, vemo, da bodo scenski elementi pravi 
čas stali na odru. Vsako leto se mu odpirajo nove 
ideje in tehnične rešitve. Pri poslikavah kulis pa mu 
je v veliko pomoč njegova bivša sodelavka in 
ljubiteljska slikarka Lidija Pišek.  

 

Rok Mlaker, tonski in lučni tehnik, po poklicu 
prometni tehnik, se nam je pridružil že na začetku, 
pred trinajstimi leti še kot osnovnošolec. Ima 
izjemne sposobnosti in znanja na področju 
svetlobne in zvokovne opreme gledaliških 
predstav. Upravlja z vsemi tehničnimi pripomočki. 
Zato je nepogrešljiv pri pripravi scene. Je naš 
izredno potrpežljiv, tih in zanesljiv sodelavec. V 
svoji kabini nad balkonom budno spremlja vsak 

detajl igre. Če se ne bi od časa do časa spreminjala 
svetloba, če ne bi bilo zvočnih efektov, sploh ne bi 
vedeli, da je prisoten.  

 

Metka Grobler, kostumografka, po poklicu 
diplomirana modna oblikovalka in kostumografinja. 
Ponosni smo lahko, da smo v naše vrste pridobili 
tako priznano strokovnjakinjo z bogatimi 
izkušnjami v profesionalnem gledališču in na 
televiziji. Njeno delo je predvsem zahtevno zaradi 
upoštevanja časovnih obdobij, v katerih se 
predstava odvija in je temu primerno potrebno 
načrtovati kostume. Izbor kostumov ali njena 
kreacija opravljajo tudi funkcijo posredne 
karakterizacije oseb. Skice za kostume posameznih 
vlog pa so prave slikarske umetnine. Za vsakega 
igralca se potrudi, da se v kostumu dobro počuti .  

Veliko jih je še, od tehničnega delavca, glasbenega 
opremljevalca, rekviziterja, do oblikovalca 
plakatov, promotorjev, fotografa, blagajničarke,… - 
pa o njih kdaj drugič. 

Stanko Zorec, predsednik KD Pekre-Limbuš 

 

MLADINSKA SKUPINA KD PEKRE-LIMBUŠ 

Primorka v Pekrah 

Po drugi svetovni vojni se je na področje Peker 
preselilo veliko ljudi iz drugih koncev Slovenije. 
Tukaj so si ustvarili družine, zgradili hiše in se 
zaposlili v mariborskih podjetjih. Pred petimi leti pa 
je v pekrsko gledališko druščino začela zahajati 
mlada primorska režiserka Nika Bezeljak. Nika je 
diplomantka AGRFT, samostojna režiserka 
gledaliških predstav za odrasle in otroke, sodeluje v 
SNG Drama Ljubljana, Mladinskem gledališču 
Ljubljana, SNG Nova Gorica, LGL Maribor. Članom 
Mladinske skupine Kulturnega društva Pekre – 
Limbuš se je pridružila leta 2013 in kot mentorica 
režiserske ekipe pomagala pri snovanju predstave 
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Martin Krpan. V naslednjih letih je predstave sama 
režirala, z njo so se pogovarjali šolarji in dijaki, člani 
Mladinske gledališke skupine KD Pekre – Limbuš. 
 

 

 
Kaj vas je pripeljalo v Maribor? Kako ste zašli v 
Pekre?  

V Maribor sem prišla takoj po študiju z družino, 
ustvarili smo si dom in delovno okolje. Ker sem 
gledališka ustvarjalka, me je prav gledališče 
pripeljalo v Pekre. K ustvarjanju v društvu sta me 
povabila Sergej in Polona Lah, na priporočilo Nine 
Cijan in Marka Kumra Murča, s katerima ste takrat 
snemali film o pekrskem Domu kulture in 
kulturnem delovanju v Pekrah in Limbušu. 
 

Kaj vam je najbolj všeč pri delu režiserke? Kaj vas 
je pritegnilo k tem poklicu?  

Verjamem, da ljudje komuniciramo na različne 
načine - z besedami, dotiki, gestami... in tudi z 
umetnostjo. Z gledališko umetnostjo se ukvarjam 
že od osnovne šole in to je moj jezik 
sporazumevanja v umetnosti. Vedno me je 
zanimalo delo tistega, ki napise zgodbo za film, si 
zamisli kako bo predstava zgledala, pa tudi kako 
urejajo javni promet in vse te povezave med 
ljudmi, kako učitelj dela, ko želi prenesti znanje, 
spoznati učence, da predajo svoje razumevanje 
sveta njemu... vse to po moje uporablja režija, zato 
me je vleklo v ta poklic. Rada delam skupinsko, 
ustvarjam s slikami in pomeni na odru, se igram z 
ritmom in uživam v igrah odnosov, besed, ritma in 
iskanja življenja igralcev. 
 
Se morda spomnite kakšnega otroškega spomina 
ko ste se prvič srečali z gledališčem/igro, vas je to 
morda kako navdihnilo?  

Tudi kakšen otroški spomni je ostal, najmočneje pa 
se spomnim predstave Sen kresne noči iz 
novogoriškega gledališča v režiji Janusza Kice - 

popolnoma me je očarala, me odpeljala v 
vzporedni svet, mi razkrila moč odrskih podob - 
tako da sem si jo tekom srednje sole ogledala kar 
12-krat! 
 
Se kdaj srečate s problemom, da vam zmanjka 
novi/svežih idej? Kaj naredite v tem primeru?  

Ja-delam samo stvari s katerimi najdem stik in 
verjamem, da imam z njimi kaj povedati. Včasih pa 
nimam kaj povedati ali pa ne vem kako. Takrat 
veliko berem, se pogovarjam in se sprašujem - da 
bi s predstavo lahko odgovarjala. Včasih pa tudi 
samo počivam. Ali pa delam druge stvari, ki niso 
režiranje - so pa del umetnosti - saj delam tudi kot 
producentka. 
 
Se morda zanimate se za kakšne druge vrste 
umetnosti? Če ja, katere in kako vam to morda 
pomaga pri režiji?  

Zanima me likovna umetnost, glasba, literatura... 
Na nobeno se posebej ne spoznam, rada gledam, 
poslušam, berem, doživljam, razumevam... Glasbo 
in likovnost intuitivno uporabljam pri predstavah - 
režiserji in režiserke razmišljamo tudi v slikah in 
ritmih, melodijah. Vedno imam ustvarjalno ekipo 
scenografov, kostumografov, glasbenikov ipd., ki 
pa prihajajo iz drugih področji umetnosti. 
 
Kako gledate na prihodnost gledaliških iger in 
njihovo režijo?  

Gledališče obstoji samo po sebi. Ni nujno 
uprizarjati že napisane gledališke igre - avtorsko 
gledališče se začne rojevati v glavah in na odru 
samem. Teme, o katerih je zdaj vredno govoriti na 
odru se včasih težko prevajajo najprej v zapisane 
drame in potem dalje, ker je čas hiter - gledališče 
pa je vezano na aktualnost, na ta trenutek. Poleg 
tega smo odrski ustvarjalci avtorji in ne zgolj 
poustvarjalci - sodobno gledališče se ne omejuje na 
žanre, besedila, predloge... in se enkrat - verjamem 
v skupinsko delo - režiser je odgovorni vodja, 
vendar del ekipe. 
 
S kom najraje delate (koga najraje režirate)? 
Otroci/mladina/odrasli? In zakaj?  

Z vsemi rada delam. Razlika je režirati amaterje in 
profesionalne igralce/performerje - ker imajo 
slednji razvito svoje orodje, imajo izkušnje, svoj čas 
in motivacijo v predstavo usmerjajo scela in polno 
koncentrirano. Pri amaterjih pa vedno verjamem, 
da to počno iz veselja, iz ljubezni - in to je velika 
vrednost in veselje, ko s takimi ljubitelji ustvarjaš 
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kar ljubiš tudi sam. Moja mala naivnost pa tudi 
verjame, da tako širim gledališče med ljudi, ga 
skupaj raziskujemo in z mojo navdušenostjo gojim 
dolgotrajno navezanost nanj tudi pri drugih. 
 
Kaj menite o lokalni sceni (mariborski) 
profesionalnega in amaterskega gledališča?  
 
Maribor je močno zaznamovan z narodnim 
gledališčem, opero in baletom - etablirano 
institucijo, ki daje mestu oz. uprizoritveni 
umetnosti v mestu pomen. Poleg tega je poleg 
Ljubljane edino slovensko mesto, ki ima lutkovno 
institucijo. Torej je gledališka kultura v mestu živa. 
Gledališke programe oblikuje tudi Narodni dom, 
festivali (poudarek-mesto gosti največji nacionalni 
gledališki festival Borštnikovo srečanje) in nevladne 
organizacije - profesionalne in ljubiteljske. Včasih 
zmanjka povezovanja med vsemi temi deležniki - ki 
bi tudi publiki prenesli sporočilo, da vsi delamo 
umetnost za vse - da so vabljeni povsod in k vsem. 
Potem pa naj ljudje kar sami delajo razlike in 
predalčkajo. Teater je teater! Povsod se zgodi 
kvaliteta, če želiš kvalitetno delati. 
 
Lahko poveste kaj več o GT22 in Momentu, v 
okviru katerih tudi delujete?  
 
GT22 je skupnost večih ustvarjalcev in organizacij, 
ki ima svoje prostore na Glavnem trgu 22 - od tod 
tudi ime GT22. Društva oblikujejo filmski, gledališki, 
likovni, radijski, fotografski, pedagoški ipd. program 
za javnost. Je pa to coworking prostor in 
laboratorijski prostor ustvarjalcev za ustvarjanje - 
ne samo center dogodkov za javnost. Obstaja od 
leta 2012 in počasi raste, se oblikuje, komunicira 
navzven. Kulturni organizatorjem v mestu smo 
poznani - sodelujemo z večino, oblikujemo pa tako 
imenovan alternativni program, kar na prvo potezo 
pritegne manjši krog občinstva. Ampak kot sem 
zapisala zgoraj - umetnost se dela za vse in je 
namenjena vsem-morda tega še ne znamo 
povedati dovolj naglas za vse :)  
Moment je društvo, ki deluje od leta 2008-ukvarja 
se z uprizoritveno umetnostjo, deluje znotraj GT22, 
kjer smo ustvarili tudi uprizoritveni prostor - 
Intimni oder, kjer igrajo naše, pa tudi gostujoče 
slovenske in mednarodne predstave . Program je 
bogat, za veliko reklamo se nismo dovolj bogati :) 
Vabljeni pa vsi - da izkusite in pridete spet. 

Z Niko Bezeljak so se pogovarjali člani Mladinske 
gledališke skupine KD Pekre –Limbuš: Nina, Alma, 
Žan, Domen, Martina. 

MALI POK - impro gledališče KD Pekre – 
Limbuš 

 
Dogajanje na področju mladinskih dejavnosti 
Kulturnega društva Pekre - Limbuš je vedno pestro, 
dodatno pa k temu prispevajo novosti s katerimi 
skušamo bogatiti in nadgrajevati delovanje, tako v 
okviru otroške, kot mladinske gledališke skupine. V 
letošnjem letu je ena takih novosti, ki navdušuje 
mlade člane društva, improvizacijsko gledališče. 
 

 
 
Improvizacijsko gledališče (znano tudi kot impro) 
je oblika gledališča, pri kateri igralci delujejo 
spontano, brez dramskega teksta ali scenarija. V 
vseh oblikah improvizacije igralci razvijajo dialog in 
gib med potekom same predstave. Impro gledališki 
performansi poznajo Kratki in dolgi format. Kratki 
format improvizacije ("short form improv" v 
angleščini) je ime za predstave improvizacijskega 
gledališča, katere so sestavljene iz več krajših, 
povečini nepovezanih scen. Te scene temeljijo na 
vnaprej določenih strukturah in idejah ter črpajo 
snov iz predlogov občinstva. Dolgi format 
improvizacije ("long form improv" v angleščini) pa 
je ime za predstave improvizacijskega gledališča, 
katere so sestavljene iz več krajših scen, povezanih 
v skupno zgodbo oz. celoto. Med druge oblike 
improvizacijskega gledališča štejemo: gledališče 
zatiranih, eksperimentalno improvizacijsko 
gledališče, Playback Theatre, revno 
gledališče,odprto gledališče.(Vir: Wikipedia) 
 
Gledališka improvizacija ("impro gledališče" ali 
"impro") je v sloveniji prisotna že od leta 1991, kot 
pionirja na tem področju štejejemo Gledališče Ane 
Monro s predstavo Variete, v kateri so gledalcem 
ponudili kolaž krajših improvizacijskih zvrsti in 
songov. Gledališče Ane Monro v veliki meri temelji 
na improvizaciji igre, zaslužno pa je tudi za razvoj 
državne Impro lige, to je srečanja slovenskih 
improvizatorjev. Na tovrstnih srečanjih gledaliških 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gledali%C5%A1%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Scenarij
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialog&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gib&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gledali%C5%A1%C4%8De_Ane_Monro
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gledali%C5%A1%C4%8De_Ane_Monro
https://sl.wikipedia.org/wiki/Impro_liga
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improvizatorjev, se je so javnosti prvič predstavila 
vrsta danes znanih in vidnih medijskih osebnosti: 
Andrej Rozman - Roza, Mojca Dimec, Primož Ekart, 
Boštjan Napotnik, Vito Rožej, Mojca Funkl, Janez 
Usenik, Jurij Zrnec, Igor Bračič - Sadež, Jure Karas - 
Slon, Boštjan Gorenc - Pižama in drugi. 
 
Za improvizacijo ne potrebujemo zahtevne odrske 
postavitve, kostumov in opreme, kot taka je zato 
dostopna širokemu krogu mladih. Potrebujemo le 
znanje tehnike, ki jih mladi člani KD Pekre -. Limbuš 
spoznavajo od pretekle jeseni. Poleg tega je 
improvizacija tehnika, ki mlade razbremeni stresa 
in treme, pridobijo samozavest, se naučijo 
oblikovati svoje misli in čustva ter pravilno 
odreagirati v različnih situacijah.  
 
Kot mentorje smo k sodelovanju v KD Pekre - 
Limbuš, pritegnili poznavalki in inštruktorici 
improvizacijskih gledaliških tehnik, Mojco Pibernik 
in Jasmino Čuješ. Obe sta članici KUD Banda 
Ferdamana, to je kulturnega društva ki se ukvarja z 
gledališko improvizacijo že od leta 1998. Širše je 
društvo poznano kot skupina Banda Ferdamana in 
je trenutno največja gledališko-improvizacijska 
skupina v Mariboru in Severovzhodni Sloveniji. 
Aktivno sodelujejo kot tekmovalci v projektu Impro 
liga in kot mentorji srednješolskim skupinam v 
projektu ŠILA - Šolska impro liga ter pripravljajo 
lastne produkcije. 
 

 
 
Na svojem prvem impro nastopu pa so se izvrstno 
odrezali tudi mladi člani pekrske impro skupine, ki 
si je za svoje nastope izbrala ime MALI POK. Člani 
skupine Alma Adrovič, Žan Žmavc, Lucija Markovič, 
Rok Valentan, Martina Pfeifer in Maja Vita Onič so 
svoj ognjeni impro krst izvrstno prestali v petek 13. 
aprila 2018, na nastopu na Prvem odru, Prve 
gimnazije maribor, kjer so se v okviru srečanja po 
programu ŠILA, pomerili z ekipama Prve gimnazije 
Maribor in Gimnazije Celje - Center. MALI POK je 

nastopil tudi v sklopu prireditev ob 21. Slovenskih 
dnevov knjig v Mariboru.  
Na domačem odru v Pekrah, bodo mladi 
improvizatorji KD Pekre - Limbuš, prvič nastopili 24. 
maja 2018, z nastopom v sklopu programa 
prireditve NOČ MLADIH, ki smo jo člani društva 
prvič izpeljali leta 2012. NOČ MLADIH je v preteklih 
letih prerasel v mini festival mladinskega 
ustvarjanja, saj se ob domačih, predstavijo mladi 
gledališki in glasbeni ustvarjalci tudi od drugod. 
Letos tako gostimo glasbene sestave KUD CODA iz 
Maribora, improvizacijsko gledališko skupino 
Rudolfovi majstri, Prve gimnazije Maribor, 
obetamo pa si še posebnega gosta, ki naj za enkrat 
ostane skrivnost. 
 
Več o dogodkih KD Pekre - Limbuš lahko izveste na 
naši spletni strani http://www.pekre-limbus.si 

 

OTROŠKA SKUPINA KD PEKRE-LIMBUŠ 

 

Podmladek Kulturnega društva Pekre Limbuš, je v 
preteklih petih letih narastel do te mere, da smo 
mlade člane društva razdelili v dve generacijski 
skupini. Otroško skupino sestavljajo osnovnošolski 
otroci v starosti od 12 do 15 let. Mladinska 
gledališka skupina druži srednješolsko mladino v 
starosti od 15 do 24 let. Člani obeh skupin delujejo 
ločeno in imajo vaje v ločenih terminih. Člani obeh 
skupin sodelujejo skupaj v Mali gledališki šoli, 
projektu, ki smo ga zastavili v preteklih letih in ga 
ohranjamo kot poseben izobraževalni in 
povezovalni dejavnik delovanja obeh skupin. Malo 
gledališko šolo še naprej vodi diplomirana režiserka 
Nika Bezeljak. Najmlajši člani so se ob srečanjih v 
gledališki šoli, na ločenih vajah v prvi polovici leta 
2017 ukvarjali s predstavo BUTALCI, v drugi polovici 
pa so bila bolj intenzivirana srečanja gledališke šole 
usmerjenega v idejno zasnovo gledališkega 
projekta nove sezone. 

Projekt gledališke šole smo izvajali že tretje leto 
zapored. V Mali gledališki šoli 2017 smo se 
posvečali novim mlajšim udeležencem, takim, ki se 

http://www.pekre-limbus.si/
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z odrom srečujejo prvič, saj se je članstvo v pogledu 
osnovnošolske mladine dopolnilo oz. obnovilo. V 
program smo vključevali tudi animacijo lutk oz. 
predmetov. 

 

Srečanja smo dopolnjevali z obiski lutkovnega 
gledališča, delavnic in lutkovnih predstav s 
pogovorom ter spoznavanjem z igralci / animatorji. 
Cilj gledališke šole je podati mladim veščine za 
javno nastopanje in razumevanje, ter kritično 
sprejemanje kulturne ponudbe. Izobraževalna nota 
se torej povezuje z vzgojno. Udeležba oz. 
sodelovanje zainteresiranih otrok in mladine v Mali 
gledališki šoli KD Pekre – Limbuš je brezplačna, saj 
želimo omogočiti sodelovanje vsem. 

 

Konec leta 2017 se je otroška skupina KD Pekre 
Limbuš lotila novega projekta: predstave Obtoženi 
volk. Otroška gledališka predstava, komedija, 
Obtoženi volk, avtorja Žarka Petana, je pravzaprav 
nekoliko drugače izpeljana zgodba iz znane 
pravljice o Rdeči kapici. Gre za poučno zgodbo o 
tem, da ni zločina brez kazni. Po okrevanju zaradi 
razparanega trebuha, je volk pripeljan pred 
sodnika. Branilec in tožilka zaslišujeta priče: volka, 
babico, Rdečo kapico, lovca, medveda, lisico in 
zajca. Postopki na sodiščih so zapleteni že sami po 
sebi, obravnava na odru pa se je ob tem nalezla še 
pravljične zmešnjave, zato je razplet še toliko bolj 
presenetljiv. Predstava je posebna tudi zato, ker so 
se režije le te lotili člani KD Pekre Limbuš, ki so še 

par sezon nazaj, kot igralci nastopali v predstavah 
Mladinske gledališke skupine KD Pekre Limbuš in 
sodelovali na urah Male gledališke šole. Pod 
mentorstvom Nike Bezeljak in Sergeja Laha, so se 
Deja Popošek, Žan Žmavc in Jerneja Pihlerič, lotili 
režije Obtoženega volka. Za scenografijo so 
poskrbeli: Žan Žmavc, Ana Težak Žmavc, Dani 
Žmavc, kostumi pa so delo Deje Popošek, Jerneje 
Pihlerič in Andreje Križaj. Za luči in ton ponovno 
skrbi nepogrešljivi Rok Mlaker, fotografije in videe 
pa obdeluje Miha Horvat. Obtoženi volk je tudi 
glasbeno izjemno atraktivna predstava. Za songe je 
poskrbel Peter Andrej. Da smo Obtoženega volka 
prepoznali tudi na plakatih pa je poskrbela Ajda 
Kirbiš. 

V predstavi nastopajo Minca Munda, Vita 
Podrekar,, Lara Kapun, Sara Svena Soršak, Tilen 
Krapše, Pia Grudnik, Filip Hrovatin, Analena 
Bloudek, Staša Mohorko, Ajda Nišič. 

 

Delovanje Mladinske in Otroške gledališke skupine 
KD Pekre Limbuš je v vseh svojih 7 letih delovanja 
prineslo obilo smeha, veselja, znanja vsem 
sodelujočim in izjemno obogatilo kulturno 
delovanje v Pekrah in Limbušu. Uspehi gledališkega 
podmladka KD Pekre Limbuš, ki so nastali na 
odličnih temeljih odraslih članov dramske sekcije 
KD Pekre Limbuš, so Pekre in Limbuš za vedno 
vrisali v kulturni zemljevid Slovenije. Verjamemo, 
da bo tako tudi v prihodnje in da bo otroška in 
mladinska gledališka dejavnost v Pekrah in Limbušu 
še naprej tako povezovala otroke in mlade, ter 
njihove družine v krajih.  

Ob zaključku prispevka, pa je ekipa Obtoženega 
volka prejela nadvse lepo novico: najmlajši člani KD 
Pekre Limbuš, so v torek 10.4. nastopili na 
območnem srečanju otroških gledaliških skupin, ki 
ga organizira JSKD in se s predstavo OBTOŽENI 
VOLK, uvrstili na regijsko srečanje. Iskrene čestitke. 

Polona Lah 
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Krajevna organizacija Rdečega 
križa Pekre 
 

Rdeči križ Slovenije (RKS) Območno združenje (OZ) 
Maribor je pravna oseba zasebnega prava, 
ustanovljena na temelju Zakona o Rdečem križu 
Slovenije. Je samostojna, nevladna, humanitarna, 
nepridobitna in prostovoljna organizacija 
posebnega statusa in pomena. Kot metoda dela na 
terenu so v okviru OZMB organizirane Krajevne in 
Četrtne organizacije RK. Sem smo kot Krajevna 
organizacija (KORK) Pekre, kot metoda dela za 
izvajanje določenih humanitarnih in drugih 
programskih nalog umeščeni na območju delovanja 
v lokalnem obdobju. Delujemo v skladu s statutom 
OZRK Slovenije s pomočjo strokovne službe 
Maribor in po lastnem programu dela. KORK vodi 
petnajst članov odbora, s predsednico, tajnico, 
blagajničarko in številom članstva, da se lahko 
pokrivajo vsa naselja in zaselki na območju 
delovanja.  

Nadaljevanje slabšanja socialnih razmer med 
najranljivejšimi se nadaljuje kljub gospodarskemu 
okrevanju države-število prošenj opravičencev do 
humanitarne pomoči se je v preteklih letih precej 
povečalo, struktura prejemnikov se še nadalje 
slabša, vse več je zaposlenih, kateri so primorani 
sprejemati zaposlitev z izjemno nizkimi zakonsko 
določenimi mesečnimi dohodki. Več je 
upokojencev, ki kljub nizkim pokojninam finančno 
pomagajo mlajšim družinskim članom, ter tistim, ki 
s socialnimi transferji ne morejo pokrivati vseh 
življenjskih stroškov ter posamezniki ali družine, 
kjer ostaneta oba ali eden izmed staršev brez 
dohodkov. Tem ranljivim posameznikom in 
družinam smo nudili pomoč v obliki prehranskih 
paketov, mleka, pralnih praškov in pripomočkov za 
osebno higieno v letih 2016 in 2017 iz naslova 
»Sklada«, RKS, Županski-Občinski in nabave iz 
lastnih sredstev KORK-a. 327 enot od tega iz lastnih 
sredstev 91. To prepotrebno pomoč je prejelo 331 
posameznikov in članov družin skupno 418.  

Sledile so prošnje za plačilo položnic elektrike, 
stanarine, nakupa šolskih potrebščin, plačila vrtca 
in zdravstvenega zavarovanja, higienskih 
pripomočkov za težko prizadete invalidne in bolne 
osebe ter drugo. Seveda pred delitvijo vedno 
preverimo status prosilcev (odločbe CSD, SPIZ-a, 
borze) se pogorimo in prošnje ugodimo. Tako smo 
pomagali iz velikih stisk 14 posameznikom in 
družinam z otroki. Vključeni so tudi učenci družin 
stanujočih v Pekrah-rešujemo skupno na predlog s 

svetovalno strokovno službo OŠ Rada Robiča 
sofinanciranje bivanja Šole v naravi in obšolskih 
dejavnosti, katerih se otroci iz socialno šibkih 
družin sicer ne bi mogli udeleževati. Poletno 
letovanje v Punatu, Poreču in Debelem rtiču smo 
omogočili štirim otrokom. Na pobudo OZRK MB 
smo nudili dvema starejšima socialno ogroženima 
osebama in z zdravstvenimi težavami, brezplačno 
zdravstveno letovanje na Debelem rtiču, katero 
organizira na predlog RKS Slov.-FIHO (mednarodna 
humanitarna organizacija).  

Ugodno smo rešili prošnjo vzgojiteljic vrtca Tima 
enote Pekre, za donacijo za nabavo dveh rekvizitov 
za telovadbo, ki so v pomoč pri utrjevanju 
motoričnih sposobnosti mladih varovancev. Redno 
obiskujemo s skromnimi pozornostnimi paketi 
krajane v času božično novoletnih praznikov-
zaželeli smo jim vse dobro v prihajajočem letu- 
tako smo obiskali v letu 2016/2017 310 krajanov, 
starejših od 80 let in 19 krajanov, ki so varovanci 
domov upokojencev. Že tradicionalno vabimo 
vsako leto v mesecu maju na družabno srečanje 
starejših krajanov v času praznovanja KS Pekre in 
KS Limbuša. Prireditev je namenjena vabljenim in 
poteka s krajšim kulturnim programom učencev OŠ 
Rada Robiča, vrtca Pekre, zbora pevk Spominčic DU 
in pogostitvjo, katero nam pripravi Okrepčevalnica 
Jelka, pecivo in pijačo nabavimo in pripravimo 
članice same.  

V času krajevnega praznika skupno s KORK-oma 
Limbuša in Bistrice ob Dravi sprejem učencev 2. 
razreda v vrste podmladka RK. Prireditev, ki jo 
pripravijo učiteljice in mentorica na šoli z učenci 
višjih razredov je vsebinsko vezana na naloge in 
pomen RK.  

Preverjanje zdravstvenega stanja krajanov 
izvajamo dvakrat v letu. Meritve krvnih vrednosti 
(holesterola, trigliceridov, krvnega sladkorja in 
tlaka), ki jih izmerimo so dokaj realni pokazatelji 
stanja ogroženosti posameznika pred nevarnimi 
zapleti srčno žilnih obolenj. Strošek na 
posameznika znaša 9 EUR, KORK prispeva 4,5 EUR 
krajanom Peker. Dan meritev je pravočasno 
objavljen preko Radia Maribor, plakatov na 
oglasnih mestih KS in časopisu Večer.  

Krvodajalstvo je že od leta 1953 preko KORK 
vključeno v veliko humanitarno akcijo. Slednja 
poteka dvakrat letno po planu in na klic Centra za 
transfuzijsko medicino UKC Maribor. Trenutno 
beležimo v Pekrah 31 aktivnih krvodajalcev z 60 do 
65 odvzemi. Krvodajalcem se za njihovo veliko 
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humano pomoč prostovoljnega darovanja 
prepotrebne življenjske tekočine iskreno 
zahvaljujemo.  

Premalo je prostora, da bi zapisali vso opravljeno 
delo, ki ga sprotno rešujemo v pomoč sokrajanom 
v stiski, ko nas za pomoč zaprosi. Tako smo v dveh 
preteklih letih opravili 1841 prostovoljnih ur. Člani 
odbora so med seboj zelo povezani, saj je delo, ki 
ga opravljamo največkrat anonimno in velikokrat 
povezano z zaupnimi podatki in osebnimi 
izpovedmi žalosti, nemoči in posledično nemalo 
trenutnih ali dolgotrajnejših težav in stisk. 
Poslušamo in z veliko mero občutenja poskušamo 
pomagati tam, kjer lahko in je v naši moči, če nam 
dovoljujejo finančna sredstva odbora. Te oblike 
pomoči so odvisne od vztrajnosti in prehojene poti 
od vrat do vrat naših zvestih dolgoletnih članic 
odbora, ki  z zbiranjem članarine članstva (3 EUR na 
osebo, 6 EUR družinsko) in ponovno enaka pot ob 
koncu leta s ponudbo koledarjev in tako s 
pridobljenimi prostovoljnimi prispevki krajanov; z 
zbranimi sredstvi skrbno in odgovorno ravnamo 
izključno za delovanje ter strogo namensko porabo 
finančne pomoči. Hvala vsem krajanom, 
podpornim članom RK, članom Sveta KS Pekre in 
MOM za pomoč in posluh našemu delovanju, 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pekre, Obrtni 
Zbornici MB, Sekciji kovinarjev pri izvedbi srečelova 
na prireditvi pod okriljem Zbornice v 
Izobraževalnem domu Pekre. S pomočjo 
donatorjev priskrbljenega promocijskega materiala 
– izkupiček je bil v celoti namenjen in ustrezno 
zakonsko določeno predan dvema pomoči 
potrebnima družinama. Iskrena hvala Alojzu 
Vrbnjaku-ORAL s.p. in podjetjem Obrtne zbornice, 
ki so donirala dobitke za 135 manjših paketov 
srečelova.  

Društvo upokojencev LI-PE za sodelovanje, društvo 
za vrednote NOB, organizaciji Starejši za starejše, 
medgeneracijskemu društvu za samopomoč Drava 
ter sodelovanje Karitas Župnije Limbuš ter vodstvu 
in strokovnim delavcem in mentorici RK na OŠ 
Rada Robiča Limbuš ter ne nazadnje vsem članom 
odbora RK Pekre, iskrena hvala vsem za 
sodelovanje, da lahko z vašo pomočjo in podporo 
opravljamo svoje humanitarno poslanstvo. HVALA 
DA POMAGATE! 

 Marija Munda, predsednica KO RK Pekre 

 

Turistično društvo Pekre 
 

 

27. TRADICIONALNI POHOD  

Turističnega društva PEKRE 

 V SPOMIN NA 23. MAJ 1991 

»PEKRSKI DOGODKI« 

 Maribor ima v zgodovini slovenskega 
osamosvajanja in nastanka slovenske vojske 
posebno vlogo in mesto – po zaslugi generala 
Maistra je Maribor ostal slovensko mesto -1918 
leta, v II. svetovni vojni je v Mariboru bila v 
Voklmerjevem prehodu prva protinacistična akcija 
proti nemškemu okupatorju, v Pekrah pa je bil 
lociran 710. Učni center TO – v katerem se je 
izvajalo prvo preizkusno vojaško usposabljanje 
fantov za služenje vojaškega roka v slovenskem 
jeziku. Ob kratkih pripravah za zagotovitev pogojev 
za usposabljanje in prebivanje so bili fantje 
vpoklicani 15. maja 1991 in začelo se je vojaško 
usposabljanje, ki je trajalo samo 7 dni – ko je prišlo 
do ugrabitve dveh vojakov JLA (ki sta bila izpuščena 
po dveh urah), zaradi tega pa so se v Pekre 
pripeljali vojaki z oklepnimi vozili, želeli s tanki 
obkoliti center in zahtevali izročitev ljudi, ki so 
prijeli vojaka. Na razgovorih v nočnem času je 
prišlo v prostorih Občine Maribor do ugrabitve 
poveljnika 7.PŠTO VŠP polkovnika Vladimirja 
Miloševiča in njegovega spremljevalca Milka 
Ozmeca. Krajani Peker in Mariborčani so s svojo 
prisotnostjo in zahtevami veliko prispevali, da v 
Pekrah ni prišlo do vojaškega spopada. Žal je bil to 
le začetek postopkov, ki so se zgodili kasneje – 26. 
junija 1991 se je začela agresija JLA na Slovenijo. 
Vsi v Sloveniji bi se morali zavedati, da so bili 
opisani dogodki ključnega pomena, da je bil naš 
odgovor v osamosvojitveni vojni za samostojno 
Slovenijo takšen kot je bil, saj smo v Pekrah opravili 
šolo osamosvajanja (pokazali smo pripadnost, 
odločnost, znanje in maksimalno možno 
odgovornost).  
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V spomin na te dogodke, se vsako leto organizira 
tradicionalni pohod veteranov in dobrih ljudi od 
bivšega 710. UC TO Pekre do vojašnice Generala 
Maistra (bivše kadetnice), kasneje pa se po isti poti, 
kot so se vozili oklepniki, vrnejo v Pekre, kjer je 
manjša slovesnost v spomin in opomin na pekrske 
dogodke. V vojašnici imajo pohodniki možnost 
ogleda vojaške in druge opreme, ki je na 
postavljena ogled. Ta tradicionalni pohod ima velik 
zgodovinski pomen, saj ne bi smeli nikoli pozabiti 
trenutkov in dni, ko so se posamezniki izpostavili z 
orožjem v roki za uresničitev stoletnih sanj, da bi 
sedanje in bodoče generacije živele v samostojni in 
neodvisni državi.  

 

Zaradi vseh odrekanj in žrtev za samostojno 
Slovenijo (in vseh žrtev v I. in II. svetovni vojni), je 
današnja generacija dolžna spoštovati dosežene 
rezultate in storiti vse, da nam bo jutri bolje in 
lepše. 

Vse, ki ste zdravi in sposobni hoditi po opisani poti, 
vljudno vabimo na 27. tradicionalni pohod Pekre 
2018, ki bo v soboto 19. maja 2018 ob 11. uri – s 
sabo prinesite dobro voljo in koš spominov. 

Prav tako vas vabimo na svečano proslavo, ki bo 
prav tako v soboto 19. maja 2018 ob 18. uri izpred 
IC Pekre.  

Zlatko Partlič, predsednik TD Pekre  

 

14. FESTIVAL KOMEDIJE V PEKRAH 

Slovensko ljubiteljsko gledališče je močno vpeto v 
DNA slovenske kulture. Predstave ljubiteljskih 
gledaliških skupin predstavljajo več kot polovico 
slovenske gledališke produkcije in marsikje 
zagotavljajo ljudem edini stik z gledališko 
umetnostjo. Vendar skupine za svojo kvalitetno 

rast potrebujejo tudi odziv strokovne javnosti in v 
odsotnosti kritike, ki se omejuje skoraj izključno 
na predstave poklicne produkcije to funkcijo 
prevzemajo festivali ljubiteljskih gledaliških 
skupin. 

Eden najpomembnejših tovrstnih festivalov v 
Sloveniji je Festival komedije Pekre, ki letos že 14. 
zapored predstavlja prerez najkvalitetnejših 
komedij, nastalih v ljubiteljskih gledaliških 
skupinah. Promovira komedijo kot enakovreden 
gledališki žanr in dokazuje, da komedija ni 
namenjena zgolj zabavi občinstva, temveč 
predstavlja pomembno refleksijo današnji družbi.  

Festival komedije Pekre je skozi leta postal stična 
točka ljubiteljskih gledališč. Postal je prostor 
navezovanja stikov med skupinami, prostor 
strokovnega diskurza in predvsem prostor, kjer 
laična in strokovna javnost najkvalitetnejšim 
skupinam daje priznanje za veliko in pomembno 
delo, ki ga opravljajo pri so-oblikovanju slovenske 
gledališke krajine.  

mag. Marko Repnik, direktor JSKD 

 

 

ZMAGOVALCI FESTIVALA KOMEDIJE V PEKRAH 

Nagrado občinstva za najboljšo predstavo na 14. 
festivalu komedije v Pekrah je prejela predstava 
Ferija Lajnščka Petelinji zajtrk, ki so jo zaigrali 
igralci Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in 
Šentjakobskega gledališča Ljubljana. 

Za najboljšega je bil izbran režiser te predstave 
Gojmir Lešnjak - Gojc. Strokovna žirija je menila, da 
je "predstava do podrobnosti dodelana, naravna, 
sproščena in razgibana, dogajanje na odru pa je 
prepričljivo nadzorovano, prizori se tekoče 
menjavajo, tako da pozornost gledalcev ne usahne 
niti za hip". 
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Iz te predstave je tudi komedijant festivala 
Damijan Perne. "Bil je nosilni in povezovalni člen 
celotne predstave. Tako pristno, doživeto, sočno in 
sproščeno je govoril in tako okretno in živahno se 
je gibal, da nas je popolnoma prevzel," je 
obrazložitev žirije. 

Za komedijantko festivala so izbrali Jerico 
Podpečan iz KUD Janko Krmelj Reteče - Gorenja 
vas, ki je uprizorila Partljičevo Gospo poslančevo. 
"Imeli smo občutek, da imamo pred seboj pravo 
»teto iz ozadja«, ki meni, da cilj upravičuje 
sredstva," so jo opisali žiranti.  

 

Najboljša predstava po mnenju strokovne žirije je 
bila O mrtvih samo dobro Šentjakobskega 
gledališča. "Zabavna igra nas je z zapleti in 
nepričakovanimi preobrati pritegnila od prvega 
trenutka dalje in stopnjevala napetost vse do 
zaključnega prizora. Zasluge za to imajo prav vsi 
igralci, ki so umirjeno in sproščeno, govorno in 
gibno dovršeno s pravimi poantami prepričljivo 
upodobili svoje like," je obrazložitev strokovne 
žirije. Predstavo je zrežiral Jaša Jamnik. Posebno 
priznanje za izjemno stransko vlogo je prejela 
Polonca Cijan za vlogo Vendeline v predstavi 
Dohodnina Prosvetnega društva Štandrež. 
Simpatična zamejska gledališka skupina je v Pekrah 
doživela še posebej topel sprejem. 

Predsednica strokovne komisije Melita Kukovec je 
rekla, da so "aplavzi, predvsem pa žlahtne nagrade 
poplačilo za večletni trud in delo slehernemu 
igralcu in skupini, predvsem pa potrditev in dobra 
popotnica za nadaljevanje njihovega ljubiteljskega, 
amaterskega pa tudi umetniškega dela". Z 
ljubiteljskimi gledališči sodeluje vse več 
profesionalcev. 

Mnogim so edini stik z gledališčem - 

"Slovensko ljubiteljsko gledališče je močno vpeto v 
DNA slovenske kulture," opominja Marko Repnik, 
predsednik javnega sklada kulturnih dejavnosti 
Slovenije. "Predstave ljubiteljskih gledaliških skupin 
predstavljajo več kot polovico slovenske gledališke 
produkcije in marsikje zagotavljajo ljudem edini stik 
z gledališko umetnostjo." Mariborski župan Andrej 
Fištravec je priporočil več komedije, ker "pol ure 
komedije na dan odžene zdravnika stran". Da so 
veseli, da pekrski festival sooblikuje slovensko 
gledališko krajino, je dejal Zlatko Partlič, 
predsednik Turističnega društva Pekre, ki je festival 
štirinajsto leto zapored organiziralo. Kakovost je 
tudi vse boljša, predstave niso namenjene samo 
zabavi, ampak predstavljajo pomembno refleksijo 
današnji družbi.  

BOJAN TOMAŽIČ – VEČER 

 

Nagrajenci festivala: 

Od leve: Branka Smole – direktorica gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice, dr. Andrej Fištravec župan 
MOM, Polonca Cijan- PD Štandrež, Boris Kobal – 
direktor Šentjakobskega gledališča Ljubljana, Jaša 
Jamnik – Šentjakobsko gledališče Ljubljana, 
Damijan Perne – komedijant – Šentjakobsko 
gledališče Ljubljana, Jerica Podpečan – 
komedijantka – KUD Janko Krmelj Reteče – Gorenja 
vas. 
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KJE ZAGLEDA LUČ SVETA NAŠA REKA DRAVA 

Maribor živi z reko Dravo. Tudi mi, ki smo del tega 
življenja, saj je reka Drava naša reka. »Torej 
spoznajmo to našo reko in se podajmo na pot in jo 
uživajmo, tako kot je to treba, da jo bomo spoznali 
in pogledali, kje je njeno rojstvo, kje izvira«, smo 
dejali in to tudi storili v TD Pekre.  

 

Reka Drava izvira v Italiji, severno od Dolomitov 
blizu kraja Toblach. Na ekskurzijo smo iz Peker v 
soboto 17. junija 2017 ob 4. zjutraj krenili z 
avtobusom proti izviru. Da ne bi bilo vse po načrtu, 
sta poskrbela član in članica našega društva, saj ju 
budilka ni zbudila pravočasno. Po prvem postanku 
na bencinski črpalki v Selnici ob Dravi smo bili 
kompletni (sta nas dohitela) ter se peljali ob toku 
reke do Dravograda, nato pa preko lepe kraje 
avstrijske doline te reke: Celovec, Beljak, Spittal ter 
prestopili mejo med Avstrijo in Italijo in se pred 
Toblachom ustavili. 

Podali smo se na 20 minutni sprehod do izvira naše 
lepotice. Po ogledu in fotografiranju smo pot 
nadaljevali do Toblacha in krenili v Dolomite. Ves ta 
čas smo lahko spremljali Dolomite, vse do 
planinske koče Auronzo 2320 m visoko. Večina nas 
je krenila peš po skoraj ravni poti in skoraj po slabi 
uri prispela do koče Lavoredo (2344 m) po južni 
strani Treh cim, ki so visoke 2999 m. Tri cime so 
ena od najlepših gora Dolomitov. 

V krasnem in sončnem vremenu, smo občudovali 
bližnje tritisočake in ostale vrhove, ki so bili obdani 
s soncem. Počasi smo krenili nazaj do koče 
Auronzo, kjer so nas čakali ostali člani izleta in se 
po obilni malici spustili z avtobusom do 
znamenitega in zelo lepega jezera Misurina (1752 
m), katerega smo si tudi ogledali. 

 

Od tod je možna tudi vožnja z žičnico na sosednji 
hrib. Najvišji hrib v Dolomitih je Marmolada, skoraj 
štiritisočak, na katero vozi žičnica. Najvišji prelaz pa 
je Passo Pordoi (2239 m), kjer so hoteli in žičnica na 
Piz Boe 3151 m. Bližnji večji kraj je Cortina 
D'ampezzo, znano smučarsko središče, ki se nad 
njim dviga je Tofana 3243 m, kamor vozi tudi 
gondola. Po ogledu Cortine smo se veselo odpravili 
proti domu. 

 

V lepem sobotnem sončnem vremenu smo videli 
veliko lepot in ob razlagi našega vodiča g. Franca 
Rajha srečno prispeli domov. Ko smo se vračali 
proti domov, se je začela debata o izletu v 
naslednjem letu. Bilo je veliko želja, ena se bo 
izpolnila, zato se nam pridružite v mesecu juniju na 
ekskurziji, ne bo vam žal. 

Zlatko Partlič, predsednik TD Pekre 

 

HORTIKULTURNA SEKCUJA PRI TD PEKRE 

Tako to vsako leto je naša sekcija pregledovala in 
ocenjevala naš kraj. Med drugim bi lahko na žalost 
podelila tudi bodečo nežo, vendar tega ni naredila, 
zato prosi vse krajane, da na svojih parcelah in ob 
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njih očisti in pokosi travo, saj naš kraj pod 
Pohorjem je zelo lep in tudi negovan. 

Hortikulturno društvo Maribor je na 55. ZLATI 
VRTNICI, podelilo pohvale na predlog hortikulturne 
sekcije pri TD Pekre naslednjim družinam: ULBL, 
LAPI, LESKOVAR, POTOČNIK, HREŠČAK; priznanje 
pa je prejela družina RIBIČ. Vsem nagrajencem 
čestitamo. 

TD Pekre 

Hortikulturna sekcija 

Predsednica Marija Munda 

 

Nogometni klub Limbuš-Pekre 
Marles hiše 
 

Nogomet je moštvena igra z žogo in eden najbolj 
priljubljenih športov na svetu. Zato mu pravijo 
tudi »najbolj priljubljena postranska stvar na svetu 
- tako v Wikipediji. Imamo pa še nekaj domačih 
definicij - 22 butlov leče za eno žogo, sodniki so 
ponavadi črni….. ostalo dodajte sami po lastni 
izbiri, dodatkov je ogromno. Najbolj pogosto 
pravilo navijačev in gledalcev je, da samo oni vse 
vedo, igralci, trenerji in sodniki pa tako nimajo 
pojma. Na tekmi, oziroma na sploh je toliko 
trenerjev koliko je tistih, ki se zanimajo za 
nogomet. Če pogledamo samo državno 
reprezentanco- vsi bi igralce izbrali drugače, taktika 
selektorja popolnoma zgrešena, da o ostalih 
podrobnostih sploh ne govorimo. Tudi pri nas ni nič 
drugače, vendar preneseno v naše okolje in naše 
razmere.  

Vendar to je nogomet, ki nam ob zmagi in uspehu 
polepša dan, zagreni življenje ob porazu- vendar 
brez njega ne moremo.  

Skozi celo leto je ogromno aktivnosti, ki si sledijo iz 
dneva v dan, tedna v teden, meseca v mesec. Po 
končani sezoni 2016/2017 smo se odločili za 
menjavo trenerja članske ekipe. Dosedanjega 
Pisnik Borisa, ki je člansko ekipo vodil več kot 6 
sezon, je krmilo prevzel domači trener, bivši igralec 
Bogomir Špindler. Ob tej priložnosti bi se g. Pisniku 
zahvalil za trud in delo, ki ga je v teh letih pustil ter 
mu zaželel uspešno pot na njegovi trenerski poti 
tudi v bodoče. Prav tako smo vsa trenerska mesta 
ustrezno pokrili, tako da imamo res soliden 
trenerski kader v vseh selekcijah. Seveda pa ni 

uspeha, če ne bi za otroki in celotnim pogonom 
stali starši, ki nam pomagajo na vse možne načine. 

Pokrite imamo vse ekipe od U-7 do veteranov, 
manjka nam samo ekipa kadetov, katero bi radi 
ustanovili v naslednjem tekmovalnem ciklusu. Lepo 
je videti igrišče pod Grajskim gričem, kjer mrgoli 
otrok različnih starosti, ki pod budnim očesom 
trenerjev pilijo svoje znanje nogometa, eni bolj 
drugi manj uspešno, vendar vsi z veliko ljubeznijo 
do tega športa. Najbolj željni »dokazovanja« so naši 
veterani. Bolj so stari bolj jim ni vseeno če izgubijo. 
To mora biti vodilo tudi za mlajše igralce.  

 

Skozi poletje so bile na našem igrišču odigrane 
številne mednarodne tekme, kjer so merile moči 
ekipe, ki so se pripravljale pod Pohorjem. Večino 
svojih priprav je pri nas opravila ekipa Istre iz Pule, 
član prve lige Hrvatske. Kot zanimivost naj 
omenim, da so v mesecu oktobru odigrale 
prijateljsko tekmo tudi državne reprezentance U-19 
Savdske Arabije in Bahreina. Naš kraj se je zopet 
pojavljal v glasilih, časopisih in na spletnih straneh 
tujih medijev in klubov. Lepa promocija za vasici 
pod obronki Pohorja.  

V novembru smo izvolili novi UO kluba, ki bo 
nadaljeval začrtano pot, upajmo da še boljše in v 
začrtani smeri. Nogometni klub ali društvo je 
organizacija, ki je vedno v gibanju, ne ustavi je niti 
dež, sonce, slaba volja ali kaj drugega. To je 
dokazovanje iz dneva v dan, ne moreš reči »bomo 
zaprli za mesec dni, pa se potem zopet vidimo«. 
Trava bi bila visoka meter, okolica zanemarjena, 
tega si ne smemo in ne moremo privoščiti. Vsak 
dan iste aktivnosti za urejeno in vzorno 
pripravljeno igrišče in okolico, kar nam priznavajo 
tudi vsi ki nas obiščejo. Za takšno urejenost se 
imamo zahvaliti naši mali ekipi v sestavi Špindler 
Marija, Kaligaro Zvonko in Kušnik Emin. Res so 
poskrbeli za prijetno počutje in urejenost našega 
igrišča z okolico. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Igra
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Igra_z_%C5%BEogo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port
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Seveda pa ni vse idilično, potrebno je nakazati tudi 
slabosti, na katere pa žal v veliki meri nimamo 
vpliva. Če pogledamo samo financiranje s strani 
občine, vsako leto več otrok, več trenerjev, več 
vzdrževanja, več ur telovadnic za zimske treninge in 
zamislite manj denarja za izvedbo programov. Ko 
pogledamo samo podatke da ni denarja v 
občinskem proračunu za komunalo, manj denarja 
za kulturo, šport se človek vpraša zakaj pa se denar 
porabi? Zavidam kolegom predsednikom in članom 
klubov ali društev iz manjših občin, saj jim občinske 
strukture priskočijo na pomoč tako v finančnem kot 
materialnem smislu. Prijavijo se na razpise , ki so 
financirani tudi s strani Evropske unije, pomagajo 
pri urejanju infrastrukture, žal je to v naši občini 
zgolj pobožna želja in delati moramo po malo 
prirejenem načelu »pomagaj si sam in sam si boš 
pomagal«. Spomnim se časov, ko je bilo govora o 
občini Limbuš-Pekre, žal so to samo spomini in 
postavlja se vprašanje kaj bi bilo če bi bilo ? Slabše, 
verjemite mi, ne bi moglo biti. Primanjkuje nam 
površin za vadbo, saj je ob slabšem vremenu 
pomožno igrišče neprimerno za vadbo. Zatekamo 
se k rezervnim rešitvam kot so uporaba igrišča z 
umetno travo v Pekrah ali obronkih Pohorja. 

 

V januarju smo povabili na srečanje igralce in 
odbornike, ki so leta 1973 klub ustanovili in začeli 
ustvarjati pogoje za nadaljnjo delo. Spomnili smo 
se članov, ki so nas žal že zapustili in obudili 
posamezne dogodke iz preteklosti, ki so se nam 
vtisnili globoko v spomin.  

Še bi lahko našteval, se hvalil, grajal, vendar naše 
vodilo je, da je treba več narediti kot govoriti in 
upam, da nam bo to še naprej uspevalo vsaj v 
takšni meri kot sedaj. Najlažje je nekaj napisati, se 
bahati in hvaliti, v realnem življenju pa od tega 
nobene koristi. Če bomo poskrbeli, da se bo vedno 
več mladih ukvarjalo z športom in jih bomo 
aktivirali v športne aktivnosti, bo naše poslanstvo 
obrodilo sadove. 

Kot zaključek bi se zahvalil vsem sodelavcem, 
trenerjem, staršem in igralcem za opravljeno delo. 
Brez pomoči sponzorjev na čelu z Marles hišami ne 
bi bilo uspehov tako v tekmovalnem kot 
organizacijskem smislu. Želimo si še večje podpore 
od ljudi iz naših krajev, saj je lokalna podpora 
najbolj dobrodošla. V kraju imamo ljudi, ki bi nam 
lahko pomagali, vendar jih ne poznamo ali ne 
znamo pritegniti. Če se ob prebiranju tega sestavka 
mogoče prepoznate, se nam oglasite, veseli vas 
bomo.  

V imenu celotnega kolektiva NK Limbuš Pekre vas 
vabim, da se nam pridružite ali naj vas pot zanese 
na igrišče pod Grajskim gričem. 

Tone Grašič, predsednik NK Marles hiše Limbuš 
Pekre 

 

Knjižnica Pekre 
 

Minila so že tri leta od takrat, ko so večletna 
prizadevanja Mariborske knjižnice obrodila sadove 
in je Knjižnica Pekre lahko na široko odprla svoja 
nova vrata v večjem, dostopnejšem in prijaznejšem 
prostoru. S preselitvijo knjižničnega gradiva na 
novo lokacijo smo v Mariborski knjižnici pridobili 
sodobno opremljen prostor za uresničevanje 
našega poslanstva. Vse to sem najprej z 
navdušenjem in ponosom opazovala kot krajanka, 
čez čas pa sem prevzela vodenje knjižnične 
dejavnosti v domačem okolju. Zelo hitro je minil 
čas, v katerem smo navezali prve stike. Spoznala 
sem, da je želja krajanov po branju zelo velika. Vaši 
pogosti obiski dajejo knjižnici potencial, da postane 
torišče kulturnih in izobraževalnih tokov. Dnevno 
se srečujemo med policami in na številnih 
prireditvah.  

V Knjižnici Pekre smo v preteklem letu pripravili 
sedemnajst prireditev za mlade uporabnike. Z 
otroci in vzgojiteljicami iz okoliških vrtcev, učenci in 
učitelji OŠ Rada Robiča iz Limbuša smo navezali 
tople stike, v knjižnici smo se spoznavali, učili, 
ustvarjali, krepili in oblikovali bralne navade. 

Za odrasle uporabnike smo v knjižnici v preteklem 
letu pripravili nekaj tematskih in priložnostnih 
razstav. Veliko ljudi so v knjižnico privabili 
domoznanski pomenki. Posvečeni so bili 
nadvojvodi Janezu, avstrijskemu feldmaršalu iz 
rodbine Habsburžanov in bratu cesarja Franca 
drugega. Poleg mnogih zaslug je bil znan predvsem 
po spodbujanju vinogradništva: v okolici Peker in 
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Limbuša. O nadvojvodi in njegovem pomenu so se 
pogovarjali Franjo Šauperl, dr. Franci Pivec in Peter 
Kramer. 

 

Domoznanski pomenki v Knjižnici Pekre: pogovor o 
nadvojvodi Janezu in Meranovem (foto: A. Rogina) 
 
V mesecu maju smo obeležili                                     
sto sedemdesetletnico odkar je duhovnik in 
intelektualec Anton Lah v Limbušu ustanovil 
Družbo za branje slovenskih bukvic. V 
medgeneracijskem domu v Limbušu smo prisluhnili 
predstavitvi portala Kamra. Predstavljena je bila 
digitalna zbirka o Antonu Lahu in njegovem 
bralnem društvu. Zbirko je predstavila mag. Nina 
Hriberšek Vuk.  

V tem letu si želim še naprej sodelovanja z društvi, 
skupinami in posamezniki, torej vsemi, ki želite 
sooblikovati kulturen, informacijski, izobraževalni 
in socialni prostor v našem kraju. Knjižnica naj tudi 
ostane prijeten prostor v kraju za druženje 
sokrajanov. 

Vabim vas v knjižnico in vas nagovarjam, da si 
upate potovati, leteti, razumeti, hrepeneti, 
poljubljati, slutiti in misliti skozi petindvajset črk 
slovenske abecede, ki se v vsaki knjigi drugače 
objemajo. 

 In naj zaključim z besedami Iztoka Ilicha: 

 »Ničesar ni mogoče zatrjevati z gotovostjo, razen 
tega, kar se je dejansko zgodilo: da smo namreč 
prav s knjigami, v katerih smo ohranjali, razvijali in 
bogatili svoj jezik, nadomeščali svojo številčno 
majhnost in gospodarsko šibkost; predvsem s 
knjigami smo se tako vztrajno in trdovratno 
postavljali po robu pritiskom večjih in močnejših 
sosedov, da smo preživeli do danes.« 

Suzana Slavič, vodja Knjižnice Pekre 

 

Skupina starih ljudi za samopomoč 
- POMLAD 
 

SSLS POMLAD deluje že peto leto. V KS Pekre 
se sestajamo vsak torek ob 16. uri.  
 
Naša skupina šteje 5 članic in sicer: Albina, 
Klara, Dora, Truda in Fanika ter 3 člane in sicer: 
Marjan, Georg in Konrad. 
 
Žal je SSLS POMLAD v letu 2017 izgubila našega 
zvestega in aktivnega člana g. Breznik Konrada. 
Zelo ga pogrešamo in se ga velikokrat 
spominjamo. 
 
16.05.2017 sta našo skupino POMLAD obiskali 
predsednica MDS DRAVA ga. Blanka Kositer in 
tajnica ga. Nada Žiberna. Kot je že znano SSLS 
POMLAD spada v MDS DRAVA. 
 
Prilagamo skupno fotografijo naše skupine 
POMLAD in nekaj besed, katere je namenila 
skupini ga. Blanka. 
 

 

Pozdravljene članice in člani skupine Pomlad! 

V spomin na naše torkovo druženje vam 
pošiljava slike, za vsakega eno. 

V skupini sva se počutili izredno dobro, 
sproščeno in predvsem sprejeto. Ste prav nekaj 
posebnega, ker je prisotna tudi »moška« 
energija. Začutili sva, da se med seboj lepo 
razumete, da si zaupate in da se imate radi. Saj 
ne more biti drugače, če pa sta voditeljici pravi 
perli. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF4pGHhKDaAhVGIMAKHZtcAZkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.mb.sik.si/nadvojvoda-janez-in-meranovo.html&psig=AOvVaw0eUC6M367--VuAG1zyrQtA&ust=15229110901113
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Telovadba za telo, vaje za možgane, lepe misli 
za dušo in nekaj vicev za dobro voljo je na 
srečanju pregnalo kakšno bolečino ali slabo 
misel. 
 
V skupini ste ob sočloveku, ste drug ob drugem 

Krasni ste! 
 
Želiva vam še naprej tako sproščeno druženje. 
Ponovno se vidimo v Celju. 

Blanka in Nada 

 
Kot nas je pozvala predsednica MDS DRAVA ga. 
Blanka Kositer smo se videli v Celju 1. junija 
2017 v dvorani Golovec. Tako smo se z člani 
naše skupine udeležili 30 – letnice delovanja 
programa Skupine starih ljudi za samopomoč. 
Častni pokrovitelj tega dogodka je bil 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Bilo nam je zelo lepo, saj smo videli pester 
program in smo se prijetno družili in spoznali 
še ostale SSLS , ki delujejo v drugih krajih po 
Sloveniji. 
 
To bi bil kratek povzetek aktivnosti v letu 2017. 
Če si želite druženja z nami, se nam lahko 
pridružite na naših rednih torkovih srečanjih 
ob kavi, kjer je vedno pestro in zanimivo. 
 
Lep pozdrav in vse dobro, 
 
Vesna Ritonja in Vesna Kolar 
voditeljici skupine POMLAD 
 

Trnova pot, ki jo prehodiš samo 
enkrat 
 

Ko danes razmišljam o svoji življenjski in poklicni 
poti se mi zdi, da je bilo vse, kar se mi je v življenju 
dogajalo in zgodilo določeno in nekje zapisano že 
davno prej - predvsem v družinskem poklicnem 
izročilu prednikov po babičini strani. Rodil sem se 
kot najstarejši izmed treh Vrbnjakovih sinov na prvi 
poletni dan leta 1958 na majhni kmetiji na Stari 
cesti v občini Ljutomer, ki sta jo z vso ljubeznijo in 
vnemo obdelovala mama Alojzija in oče Stanislav. 

Oče je bil sicer tesar v gradbenem podjetju Gradis, 
mama pa je skrbela za gospodinjstvo, kmetijo in 
vzgojo otrok. Pomembno vlogo je pri tem imela 
tudi babica, ki je sicer izhajala iz kovaške družine in 
je v meni že kot otroku videla kovača – ti boš kovač 
je rekla - in se ob pogledu name spominjala svojega 
dedka, očeta in treh bratov, ki so vsi pripadali 
kovaškemu poklicu. Živeli so na Dobravi pri 
Ormožu, kjer še vedno stoji kovačnica, preurejena 
v muzej in govori o zgodovini tega poklica, ki sega 
več kot dve stoletji nazaj. Tam so še vedno rodovne 
korenine moje poklicne zgodbe na katero sem kljub 
trdoti in občasni trpkosti odkrito in iskreno 
ponosen. 
 

 
 
Babičina prerokba se je začela spontano 
uresničevati v četrtem razredu osnovne šole, ko so 
me poslali na počitnice na Dobravo, na domačijo 
kovaškega mojstra Otmarja Šoštariča, sicer brata 
moje babice. Tam se je ob kovaškem ognju, hrupu 
kladiv ter vonju in soju žarečega železa od katerega 
se je pod obok dvigala rahla meglica rodilo 
spoznanje, da mi je zgodba usojena, da ne morem 
biti v življenju nič drugega kot kovač ter da bom to 
postal takoj ko bo mogoče – že ko bo za mano 
osnovna šola. 
 
Najbrž sem o tem veliko govoril in sanjal z odprtimi 
očmi, tako, da se me je tudi med sošolci in 
mladostnimi prijatelji oprijel vzdevek – »kovač«, nič 
več nisem bil Lojzek ali Lojz, moj priimek je bil samo 
še zapis v redovalnici. Za vse v razredu sem bil od 
petega razreda naprej samo še – kovač. 
Leta 1973 sem se vpisal v srednjo poklicno šolo, z 
vajeniško prakso pri kovaškem mojstru Antonu 
Semeniču v Ljutomeru, kjer sem kot pomočnik tudi 
delal do odhoda v JLA.  
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Kopija stare mreže na Mestni občini Ljubljana. 
 
Sledila je edina daljša prekinitev poklicnega dela – 
leta 1977 vpoklic v Jugoslovansko ljudsko armado – 
natančneje v njeno mornarico, kjer sem preživel 18 
mesecev. Vrnitev domov je pomenila, da gre 
poklicno zares – v smeri, ki sem si jo začrtal. Na 
začetku leta 1979 sem dobil službo v kovačnici 
Tovarne kmetijske opreme Tehnostroj v Ljutomeru. 
Čeprav je najprej izgledalo obetavno pa sem kmalu 
spoznal zablode normiranega dela, kaj pomenijo 
slabi medčloveški odnosi na delovnem mestu ter 
povrhu vsega še to, da poštenemu in trdemu delu 
mladega idealista v poklicu nikakor ne sledi tudi 
pričakovano plačilo obljubljene višine. Po slabih 
devetih mesecih sem dal odpoved in se zaposlil v 
sosednjem obratu Mariborske tekstilne tovarne 
(MTT) Ljutomer od koder so me po mesecu dni 
dela poslali v matično tovarno v Maribor, kjer sem 
opravil 3 tedenski tečaj za mojstra – serviserja 
tkalskih strojev. Delovno okolje v tekstilnem obratu 
je bilo povsem drugačno, odnosi odlični, plača 
boljša, vendar so moje misli in ambicije hitele 
naprej. 
 
Zgodila se je za tiste čase precej drzna poteza. Na 
kmetiji v kraju Mota pri Ljutomeru sem najel 100 
kvadratnih metrov velik prostor, ob službi obnovil 
prostore in 13. marca 1981 dobil dovoljenje za 
opravljanje kovaške obrti. Tako se je začela 
delovna, pogosto tudi trnova pot polna 
najrazličnejših preizkušenj mladega, še ne 23 
letnega obrtnika, ki je slišal na ime Alojz Vrbnjak. 
Življenje je šlo svojo pot ne le po poklicni pač pa 
tudi po osebni plati. Spoznal sem mlado dekle s 
katerim sva se odlično ujela ter ob družinskem 
življenju ostala skupaj tudi v vseh poslovnih 
preizkušnjah. Brez njenih spodbud in trdnega 
prepričanja, da bova skupaj zmogla čez vse ovire 
tudi poklicna pot ne bi tekla tako kot je. 

 

 
Objekt Steyer vino pri Gornji Radgoni. 
 
Sledilo je spoznanje, da v delavnici v katero sem 
sicer vložil vse svoje prihranek ne bo mogoče več 
dolgo ostati. Ker je žena doma iz Radvanja pri 
Mariboru sva uperila pogled v bližino njenega 
doma ter vneto iskala novo delavnico. Brskanje po 
malih oglasih časnika Večer ter obiskovanje 
prostorov na različnih lokacijah ni dalo rešitve. Na 
meji obupa pa se je pojavila tudi ta. Za njo je - spet 
po usodnem skoraj čudežnem naključju – stal 
upokojeni kovaški mojster Franc Gostenčnik z 
Limbuške ceste 36a na Studencih. 
 
V urejeni delavnici je bilo vse na svojem mestu, bilo 
je nekaj opreme, bila sta dva kovaška ognja, 
pisarna, sanitarije, tuš, telefonski priključek – vse je 
bilo sanjsko, le znesek mesečne najemnine, ki mi jo 
je povedal gospod Gostenčnik je bil tak, da se mi je 
skoraj spodneslo tla pod nogami. 
Najemnina je znašala tri mesečne plače delavca v 
tedanjem času. To je bilo za mladega, precej 
neizkušenega obrtnika na začetku poklicne poti v 
povsem novem okolju na prvi pogled nedosegljivo. 
Mojster Gostenčnik mi je začel pripovedovati za 
koga vse je dotlej delal – za podjetja kot so Kograd, 
Nigrad, Konstruktor in Stavbar ter, da mi bo vse te 
do nedavnega njegove redne stranke pomagal 
pridobiti nazaj ter me seznaniti z odgovornimi za 
naročila. Ta spodbudna obljuba mi je dala misliti, še 
posebej, ker je mojster želel, da se kovaška 
tradicija v njegovi delavnici nadaljuje in mi je 
obljubil tudi, da me bo podučil glede izdelave 
posameznih izdelkov, ki jih sam dotlej nisem 
poznal, so pa sodili v železni repertoar njegove 
ponudbe.  
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Po dolgem sobotnem pogovoru v delavnici na 
Limbuški cesti 36a smo sklenili pogovor. Mojstru 
sem dejal, da je delavnica krasna, se zahvalil za 
obljubljeno pomoč in hkrati dodal, da moram vse 
slišano prespati in še enkrat premisliti, se 
pogovoriti tudi doma ter obljubil, da pridem čez 
teden dni ter sporočim dokončno odločitev. 
 
Sledil je pogovor doma pri starših moje ljubezni ter 
vrsta dolgih neprespanih noči preživetih v tehtanju 
argumentov za najem in proti njemu. Zavedal sem 
se, da stojim pred usodno odločitvijo, ki niha med 
uspehom in polomom. Prevladal je stari pregovor, 
ki pravi: »Kdor reskira profitira ali pa propade«, še 
posebej ob spoznanju, da mi ob morebitnem 
poslovnem polomu – ker nimam ničesar tudi nihče 
ne more nič vzeti …. 
 
S temi mislimi sem v nedeljo 25. julija 1982 
podpisal pogodbo o najemu delavnice na Limbuški 
cesti 36 a, za dobo treh let. 01. septembra 1982 
sem uradno začel z delom in tako odprl mariborsko 
obdobje svojega kovaškega delovanja. 
 
Delavnica, v kateri sem kljub visoki najemnini uspel 
in razvil dejavnost se je po treh letih ponudila v 
nakup, žal pa mi je bila zaradi visoke prodajne cene 
absolutno nedosegljiva. Začel sem z iskanjem novih 
prostorov. Te je bilo težko najti, saj smo bili v 
obdobju razvojnega ciklusa, gospodarski sistem je 
deloval, bila sta red in znosna plačilna disciplina, 
zato so bili primerni prostori v večji meri zasedeni 
ali pa jih praktično ni bilo. 
 
Prav tedaj mi je priskočil na pomoč prvi predsednik 
novonastale občine Maribor – Tabor tovariš Danilo 
Verbančič in me pripeljal do novih delavniških 
prostorov v Pekrah. Za to plemenito in nesebično 
ter vizionarsko potezo sem mu še dandanes nadvse 
hvaležen.  
 
To je bil tudi čas v katerem so se dogajale številne 
spremembe - najprej družbene, ko je v Mariboru 
nastalo pet ali šest novih občin, življenjska 
dinamika pa je tekla tudi v družinskem okviru – 
sledila je poroka, rodil se nama je sin Peter, za 
katerega sem takoj začel tiho upati, da bo morda 
nadaljeval mojo poti ter kasneje še hči Nataša. 
 
Tukaj, na Cesti graške gore, na robu naselja je delo 
steklo s podvojeno močjo in prav tukaj se že 32 let 
srečujem z uspehi in neuspehi, z dobrimi in manj 
dobrimi ljudmi, ki jih v delavnico pripeljejo jasni in 
kdaj pa kdaj tudi sumljivi nameni. 

 
Kopija paviljona v mariborskem mestnem parku.  
 
Tukaj sem se z velikim veseljem in navdušenjem 
vključil tudi v krajevno življenje. Rad kaj pomagam 
in delim navdušenje ob uspehih, ki delajo kraj znan 
tudi daleč po domovini in celo širše. Kot svoj 
največji uspeh, ki ni ozko vezan na delo delavnice 
pa štejem dejstvo, da mi je uspelo po štirih 
desetletjih dela povezati vse kovaške mojstre iz 
države. Cehovsko društvo kovačev Slovenije ima 
svoj sedež v Pekrah. O tej temi in o letih, ki sem jih 
preživel v Pekrah, pa morda več v naslednji številki 
krajevnega časopisa 
 
V tem času so nam vsem skupaj pohitela leta 
življenja, ki jih sicer ne čutim kot breme. Da je čas 
minil mi pove tudi pogled na družino. Zdi se mi, 
kakor da sta se pred tednom dni rodila sin Peter in 
hči Nataša, da sta včeraj končala šolanje, ponosen 
sem na njuno ustvarjalnost in delo ter družbeno 
odgovornost, še posebej pa na dejstvo, da smo 
dobili tudi dva vnuka, ki sta dodaten navdih in 
dodatno upanje. 
 
Ob 64. krajevnem prazniku KS Pekre vsem 
krajankam in krajanom iskreno čestitam z željo, da 
spoštujejo preteklost, sedanjost in prihodnost, 
kakršna pač bo – in ne samo to – želim si tudi, da 
prihodnost aktivno soustvarjamo. Ob tem naj 
malce v tolažbo dodam, da ni časa v katerem se ne 
bi dogajale krivice in slabosti, prizadevamo pa si 
lahko, da bi jih vsaj sami povzročali čim manj. Tega 
si še posebej želim v letošnjem letu, ko se bom na 
njegov zadnji dan tudi upokojil. 
 
Vsem dobrim ljudem, prijateljem, krajankam in 
krajanom Pekre, predvsem pa mojim sosedom, ki 
so mi kakorkoli pomagali in mi stali o strani se 
iskreno, zahvaljujem. 
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Okno gasilskega doma Pekre.  
 
Dodatno sem vesel ob spoznanju, da smo si vedno 
ostali blizu – ko je bilo treba kaj postoriti ali pa 
preprosto in spontano sesti za mizo in nazdraviti. 
Življenje je namreč v vsakem primeru prekratko, da 
bi si ga grenili s spori in nesmisli … 
 
Alojz Vrbnjak, kovaški mojster in predsednik 
Cehovskega društva kovačev Slovenije  
      

Uspešna gostinska dejavnost v 
Pekrah – OKREPČEVALNICA JELKA 
 

Povabilo predstavnice sveta KS Pekre, da napišem 
kratek članek za pekrsko glasilo o naši gostinski 
dejavnosti, me je presenetilo in hkrati razveselilo, 
saj se po 25. letih mojega dela v Pekrah počutim že 
skoraj Pekrčanka. 

Davnega leta 1993 sta moja oče in mama, Jelka in 
Ivan Raščan iz Slovenje vasi pri Ptuju, prevzela 
gostinski del , ki je bil v stavbi v kateri je tedaj bila 
tudi še trgovina. Lokal sta poimenovala kar po 
mami »Bife Jelka« in krajani Peker in okolice so ga 
takoj dobro sprejeli, saj je takšen lokal v Pekrah bil 
potreben. 

Kot se je pokazalo, je lokal kmalu zaživel, obisk 
gostov je bil vedno večji, zato sta se starša odločila 
za odkup lokala. Počasi po finančnih zmožnostih se 
je zunanjost in notranjost lokala obnavljala, uredili 
smo zunanjo teraso za goste in pričeli razmišljati 
tudi o širši ponudbi. 

Vsa ta leta sem v lokalu staršema bila v pomoč tudi 
jaz Lilijana, ki sem se z veseljem učila in spoznavala 
delo gostinca in si pridobila odlične izkušnje za 
nadaljevanje njunega dela. Zaradi preutrujenosti, 
starosti in bolezni, sta se starša odločila za 

upokojitev, lokal pa sta prepustila meni. Želela sem 
da lokal ne nudi gostom samo pijačo, ampak tudi 
ostalo gostinsko ponudbo, ki je pač bila v danem 
trenutku možna, glede na razpoložljivost prostora. 
Lokal sem najprej preimenovala v »Okrepčevalnico 
Jelka«, nato pa se lotila ureditve kuhinje, obnove 
prostorov za goste in tudi povečala zunanjo teraso, 
kjer lahko poleti gostje uživajo vse dni še posebej 
od spomladi do pozne jeseni. 

Okrepčevalnica Jelka danes nudi svojim gostom 
vsak dan od 6. ure zjutraj poleg odlične kave,vseh 
vrst alkoholnih in nealkoholnih pijač, tudi 
vsakodnevni različni izbor odličnih toplih malic in 
kosil, ki so postale pravi »bum« oz. poslastica za 
mnoge krajane Peker in okolice, za mnoge delavce 
bližnjih in daljnih podjetij in firm. Tudi mnogi 
krajani dostikrat zamenjajo svojo domačo kuhinjo s 
kulinaričnimi dobrotami naše ponudbe, največkrat 
so to jedi na žlico, ocvrte ribe ali lignji.  

 

Prostore lokala je možno najeti tudi za različne 
priložnosti (praznovanje rojstnega dne, razne druge 
obletnice, srečanja, predstavitve,…), kjer je možna 
tudi toplo – hladna pogostitev. 

Omeniti tudi želim, da mi je v veliko veselje in čast 
dobro sodelovanje z raznimi krajevnimi 
organizacijami in društvi. Za kakršnokoli pomoč in 
sodelovanje sem pripravljena po svojih močeh 
pomagati kraju in krajanom. 

Čeprav se kriza pozna tudi nam gostincem, 
zagotavljam, da se bom s svojimi zaposlenimi še 
naprej trudila za uspešno delovanje lokala tudi v 
bodoče.  

Pri »Jelki« smo in bomo veseli vsakega gosta od 
blizu in daleč, še posebej pa zvestih domačih 
krajanov, ki so garant in priporočilo za dober glas in 
delo našega lokala. 

Vabljeni in vedno dobrodošli pri nas! 

Lilijana Raščan 
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In Memoriam 
 
 

FRANC RIEDL     
(1923–2018) 

 
 

 
 
 
Z mislimi, kako bi mu čestitali in proslavili 95. 
letnico rojstva našega častnega člana TD Pekre 
Franca Riedla, rojenega 24. 1. 1923 v Pekrah, nas je 
pretresla žalostna novica, da pekrskega Frančeka, 
kakor smo ga prijatelji klicali ni več, saj je 12. 2. 
2018 v bolnici izgubil bitko z življenjem. Od njega 
smo se poslovili v petek 16. 2. 2018 na Limbuškem 
pokopališču in ga pospremili na zadnji poti ob 
zvoku pesmi »Pohorje moj dom« k večnemu 
počitku, kjer se bo srečal z ženo Heleno, bratom 
Rudijem, mamo Pavlo roj. Rusjan – pravi sestrični 
znanega letalca Edvarda Rusjana ter dedku Ivanu 
Rusjanu –Stricu.  

Franc Riedl je za aktivno delo v KS Pekre prejel 
malo plaketo KS. Združenje slovenskih častnikov 
mu je podelilo za njegovo aktivnost v Območnem 
združenju slovenskih častnikov Maribor častni znak 
slovenskih častnikov. 

Spoštovanega častnega člana TD Pekre Franca 
Riedla bomo ohranili v trajnem spominu. Hvala ti 
za nesebično prostovoljno delo v društvu, 
predvsem pa za nesebična znanja, ki si jih nam 
posredoval. 

Slava mu. 

TD Pekre 
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SILVESTER GRAŠIČ – po domače Silvo  
(1931–2018) 

 

 

Meseca februarja smo se poslovili od spoštovanega 
in vse življenje zavzetega krajana Peker Silvestra 
Grašiča – v Pekrah in Limbušu bolj poznanega pod 
imenom Silvo. Rodil se je v Pekrah, hodil v Pekrsko 
šolo, se izučil za mizarja in se zaposlil v TVT Boris 
Kidrič, kjer je vse do upokojitve vestno in vzorno 
opravljal svoje delo. 

V Pekrah si je ustvaril tudi družino, uredil lep dom, 
tako, da je bilo v hiši dovolj prostora tudi za družini 
sina Toneta in hčerke Anke. Najbolj se je veselil 
družinskih druženj ob Božiču, ob Veliki noči in ob 
osebnih praznikih članov celotne Grašičeve 
družine. Kljub mnogim tegobam in skrbem, je do 
konca življenja ostal ljubeč mož, skrben oče in 
vzoren dedek. Njegovo posebno veselje so bile, vse 
dokler je zmogel, delo okoli hiše, na vrtu in njivi, še 
posebej pa je bil ponosen na domače brajde, ki jih 
je dolga leta skrbno negoval.  

Kot krajan Peker je bil, še posebno v mladih letih, 
dejaven na več področjih. V času gradnje Doma 
DPD Svoboda Pekre je hodil z drugimi pekrskimi 
prostovoljci v Opekarno Radvanje izdelovati opeko 
za gradnjo doma in tudi pri gradnji novejšega 
gasilskega doma v Pekrah je bil v pomoč.  

Kot župljan je bil dolgo vrsto let ključar cerkvice 
Slovenske kalvarije na Pekrski gorci in vsa leta 
skrbno urejal in po svojih močeh odpravljal razne 
poškodbe na objektu, ki so nastale zaradi 
dotrajanosti ali občasnih namernih skrunitev.  

Njegovo posebno veselje pa je bila krajevna 
zgodovina Peker, za kar je imel vselej na voljo 
mnogo spominov, podatkov in dogodkov, ki jih je 
rad pripovedoval. Veliko tega je zapisano v 
zborniku »Limbuš in Pekre v ogledalu časa«, in v 
zborniku »Odsevi Limbuša in Peker v ogledalu časa. 
Njegova osebna izpoved o preteklosti kraja je 
ovekovečena tudi v filmu Kulturnega društva 

Pekre-Limbuš »Oder na robu«, kjer v živo razlaga 
svoje bogate spomine, še posebej na gradnjo Doma 
DPD Svobode Pekre.  

Žal so bila zadnja leta povezana tudi z boleznimi 
obeh z ženo in ju vodila v žalosten sklepni del 
življenja. Samo trinajst dni po boleči izgubi žene 
Sonje se je poslovil tudi Silvo.  

Dragega Pekrčana Silva Grašiča bomo z vsem 
spoštovanjem in hvaležnostjo ohranili v trajnem 
spominu. Hvala mu za vsako nesebično 
prostovoljno delo, ki ga je namenil svojemu kraju in 
krajanom.  

Krajevna skupnost Pekre 

 

STIPAN DOMINKOVIĆ  
(1941–2018) 

 

 

Stipan Dominiković -Stipe kakor smo ga imenovali 
se je rodil 22.10.1941 v Pozli gori. Kot mladega 
fantiča, ga je življenjska pot peljala v svet, da bi leta 
1976 skupaj z ženo Leo se priselil v novo zgrajeno 
hišo v Pekre. Takoj se je vključil v delo ZRVS, po 
osamosvojitvi pa v Zvezo slovenskih častnikov. Bil 
je velik zagovornik in aktivni delavec v organizaciji 
vsakoletnega tradicionalnega spominskega pohoda 
»Pekre, 1991«, za kar je prejel pisno priznanje 
Zveze slovenskih častnikov. Prav tako se je vključil v 
aktivno delo Turističnega društva Pekre, kjer nam 
je med drugim finančno pomagal pri izvedbah 
festivalov komedije. 

Od njega smo se poslovili 28. marca 2018. 

Hvala ti Stipe za nesebično pomoč in vloženo delo v 
obeh organizacijah. Ohranili te bomo v trajnem 
spominu. 

Slava mu. 

TD Pekre in OZSČ Maribor enota Pekre 
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Izid glasila so omogočili 
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