
ZA OHRANJANJE SPOMINA 

v meljsko vojasnico v Mariboru, od tam pa 
na mariborsko zeleznisko postajo, kjer so jih 
nalozili v zivinske vagone in odpeljali proti 
Hrvaski, Bosni in Srbiji. V Slavonski Pozegi 
so jih veeino razmestili v razne dele NDH. 
Tam so jih od nemskih gestapovcev prevzeli 
hrvaski ustasi. V Bosno in Srbijo so odpeljali 
zlasti zavedne Slovence iz Maribora in iz ob
mejnih krajev Slovenskih goric. Med temi je 
bilo tudi veliko zavednih Primorcev, ki so se 
po prvi svetovni vojni naselili v teh krajih. 
Pray izgoni Ijudi so prebivalstvo na celotnem 
obmoeju Slovenskih goric (se posebej na ob
mejnem obmoeju Svete Ane in Lokavca, pa 
tudi Lenarta in Cerkvenjaka) najbolj prizade
Ii. Se posebej obsezni so bili izgoni zavednega 
slovenskega prebivalstva iz obmoeja solskega 
okolisa Lokavec. Posestva slovenskih izgnan
cev in izseljencev v obdobju 1941-1945 so 
bila zanemarjena, propa\falo je zlasti sad
jarstvo. Okupatorji so na domove izseljenih 

slovenskih druzin iz obmoeja Lokavca nase
Ijevali Nemce iz bliznje apaske doline in ne iz 
drugih delov rajha.1 

1 Solska kronika OS Lokavec, ki jo je 20. 12. 
1946 napisal solski upravitelj Joze Kert, hrani 
OS Sv. Ana. V kroniki je tudi zaznamba, da so 
premozenje slovenskih uCiteljev, ki so se po 
aprilski nemski zasedbi leta 1941 umaknili 
iz Lokavca, plenili domaCini. Podrobnejsih 
podatkov 0 tern poeetju ni zabelezil, je pa iz
postavi! vidno vlogo Clanov Kulturbunda, ki 
so Nemce prieakali nadvse sveeano in tudi si
cer med okupacijo izvajali aktivno nacistieno 
propagando ter uzivali privilegije okupacijske 
oblasti, v kateri so sami aktivno sodelovali. V 
zvezi stem je pribeldil opombo, da so 13. 
januarja 1946 iz L-okavca izselili druzine kul
turbunciovcev in da se je zaradi tega zmanjsa-
10 stevilo otrok v soli na Lokavcu. 

Dr. Marjan Tos 

Danilo, V delih svojih fivel bos vecno! 
In memoriam 

Danilo Mursec (1959-2019) 
Kanmita plosea s tvojim podpisom pove 

veliko 0 tebi, saj neminljivost kamna pona
zarja veenost tvojega dela, ko si s eopieem, 
pisno in zgovorjeno besedo, enako kot obli
kovalci kamna, ustvarjal razliene oblike, raz
liene simbole zivljenjain umetnosti. Se vee, 
dodal si jim veeni peeat, kot je tvoj podpis 
nakamnu. 

Cas ne ustavi starih zgodb, ne zbriSe spo
mina 0 tvojem likov.nem ustvarjanju. Spomi
njam se stevilnih likovnih razstav, ko so se 
rnnogi sprasevali: »Kdo je ta »eudak« z v cop 
povezanimi lasmi?« Marsikdo ni vedel, da je 
tvoj likovni opus izjemen, saj tvoja dela kra
sijo stevilne domove na vseh kontinentih in 
da so pod tvojim eopieem nastale zbirke Slo
venske gorice, Stare domaCije, Studenci, Stari 
plotovi, poslikava Krajneeve kapele v Sovja
ku, slika Slomska v domaCi cerkvi, poslikava 
mrliske vezice, kjer gre za obsezno delo, saj 
je vsaka slika posebej pretresljiva zgodba 0 

Clovestvu, 0 neskonenem potovanju, 0 mine
vanju, smislu in cilju. 

Svojadela si predstavil na stevilnih razsta
yah sirom Slovenije. Zasnoval si grbe obCin 
Trnovska vas, Destrnik in Sveti Andraz, vee 
spominskih obeleiij in parkov - spominski 
park v Dornavi, spominsko obeleije vsem 
Zrtvam vojn na Destrniku in osvojil drugo 
nagrado na nateeaju za spomenik Zrtvam v 
Ormozu. 

Tvoj podpis ima pomembno vlogo pri 
zasnovi mednarodne razstave Janez Puh, Jo
hann Puch - Clovek, ki je svet obrnil na glavo, 
postavljene na Ptuju, v Gornji Radgoni in so
sednji Avstriji. Tam je pozela izjemne uspehe 
tudi tvoja zasnova in postavitev razstave Slo
venske gorice, dezela med neb om in zemljo. 

Nista ti bila blizu sarno svinenik in eo
pic, temvee tudi literarno pero. Prejel si vee 
nagrad, med drugim za novelo Beli srnjak, 
objavljeno v izboru Dotiki narave, za humo
resko V se moje ljubezni v Rogaski Slatini, 
nagrado Mohorjeve druzbe za ertico Potica 
za Pepija - objavljeno v zborniku Moj eopie 
je beseda, nagrado in objavo v zborniku 100 
za haiku v Kobaridu, nagrado in objavov re
viji Mladika za ciklus Preproste pesrni, izbor 
in objavo na nateeaju Spirala in lani si se uvr
stil na driavno sreeanje literatov z naslovom 
V zavetju besede. Zadnja leta si tudi veliko 
sodeloval na sreeanjih starejsih piscev. 

Predan pedagoskemu delu pri ustvarjanju 

nisi pozabil na najmlajse, saj tvoji dramski 
deli Crni eopko, Kdo bo moj prijatelj upri
zarjajo otroski in lutkovni odri. 

V domaCi obCini si za druzbeno in kultur
no dele prejel bronasti grb Obeine Trnovska 
vas in teiko je nasteti, kje vse si bil aktivnem. 
Od otrostva si bil aktiven kot igralec in gasi
lec v drustvu, ki ga je ustanovil najin prednik, 
dr. Jozef MUISec Zivkov, na katerega si bil 
zelo ponosen in sta imela veliko skupnega. Ti 
si se preselil v Lenart v zrelih letih, dr. Musec 
pa je v Lenartu obiskoval osnovno solo, ko 
je stanoval pri stricu, takratnemu dekanu. 
Oba pa sta izhajala, kot je zapisal neeak dr. 
Mur5ca Jakob Gomilsak in avtor pesmi Slo
venec sem: »Od kod pa je prisa, z naSega Bisa 
je nekda pritisa.« 

V domaeem kraju si zasnoval in povezoval 
stevilne priredite, ob tern si bi! lovec, cebe
lar, pritrkovalec in pobudnik ter ustanovitelj 
Kulturnega drustva Mursec Zivkov Trnovska 
vas. Stevilni se spominjajo tvojega glasu na 
valovih Radia Siovenske gorice, v Dornavi pa 
kot ravnatelja in uCitelja. 

Da znas odlieno povezovati eopie in lite
rarno pero, si dokazal s pesniskim prvencem 
Jesenske trave. Spominjam se, ko si se oglasil 
pri nas in na mizo polozil USB kljucek, na tla 
pa kup risalnih listov, popackanih s tusem, 
in dejal: »Prinesel sem material za pesniSko 
zbirko, to so pesmi in tu ilustracije. Nina, 
izbor prepuseam tebi, po zelji izrezuj in obli
kuj.« PesniSko zbirko smo skupaj uspdno 
predstavili na knjiznem sejmu v Lj ublj ani, 
v Lenartu in na Ptuju. Jesenske trave so ti 
dale nov zagon - snovali smo nove pesniske 
zbirke, roman itd. Tvojih idej in projektov za 
realizacijo ne bo zmanjkalo se kar nekaj easa. 

Spomnim se obiskov v tvoji delovni sobi, 
ko sva ure in ure ob kavi debatirala 0 tvojih 
novih zamislih. Tvoja delovna soba je bila 
polna popisanih in porisanih listov, nepo
znavalec bi dejal, totalni nered, vendar ni 
bilo tako; vsi ti listi so nosili svojo zgodbo, 
idejo, projekt... 

Vern, da jih je velika, in naredili bomo vse, 
da jih Cim vee zagleda lue sveta. 

Nisem se vpisal v ZaIno knjigo, saj se tja 
vpisujemo ob slovesu. Danilo, ti bos vedno 
z namiali kot je napisal Anton Askerc v Casi 
nesmrtnosti: » ... v delih svojih zivel sam bos 

v , vecno .... « 

Zmago Salamun 
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90 let Franca Lasbaherja 

D rugega marca 2019 je svoj 90. jubilej 
praznoval Franc Lasbaher iz Spodnje 
Senarske. 

Za Franca lahko zagotovo reeemo, da je »pra
vi mladenie« za svojih castitljivih 90 let. Rodil 
se je starsema Mariji in Francu Lasbaherju v 
Spodnji Senarski, kjer domuje se danes. Svojo 

so Franca obiskali zupan ObCine Sveta Troji
ca v Slovenskih goricah David Klobasa, Maja 
Frida:u in predstavniki Obmoene organizacije 
Rdeeega kriia Sveta Trojica ter predstavniki 
Drustva upokojencev Sveta Trojica, ki so mu 
zazeleli se mnoga zdravaleta. 

B.C. 
zivljenjsko pot prezivlja s sopo
tnico Justino. Zivljenje so jima 
polepsali otroci Francek, Milica 
in Olga. Jesen zivljenja pa mu 
lepsa 8 vnukov in 6 pravnukov. 

Franc je bil poznan kot klju
car trojiSke cerkve ter kot akti
yen Clan v razlienih drustvih. 
Veekrat pa ga se sreeamo, ko 
se z avtomobilom popelje po 
opravkih. Je pa nam zaupal 
recept za dolgo zivljenje, ki se 
glasi: »trdo tezko delo«. 

V ponedeljek, 4. marca 2019, 
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Hosptc 
ObmoCni odbor Maribor 

Vabilo 
V okviru Vecerov hospica vabimo na srecanje v maju. Vecer hospica z naslovom 

»Vnaprej izrazena volja bolnika« 
bo v torek, 7. maja 2019, ob 17. uri na sedezu odbora v Mariboru, 

Partizanska c. 12/II. 

Z nami bo Borut Ambrozic, prvi zastopnik pacientovih pravic v Mariboru. 
Pravica do vnaprej izrazene volje bolnika ostaja (zal) se vedno spregledana mo

znost posameznika, ki je sposoben odlocanja 0 sebi ter ima pravico, da se uposteva 
njegova volja 0 poteku zdravstvene oskrbe, ce bi se znasel v polozaju, ko ne bi bil 

sposoben odlocati 0 sebi. 

Prijazno vabljeni! 

01 JSKD Lenart 
Ringaraja v 
Volicini 

Ringaraja -sreeanje otro
skih folklornih skupin je po
tekalo v Volicini 27. marca 
2019. Sreeanje je strokovno 
spremljal dr. Bojan Knific. 
Nastopajoee in publiko je 
pozdravila poclZupanja Ob
Cine Lenart UrSka Mozina. 
Sreeanje je pripravil JSKD 
Lenart v sodelovanju z ObCi
no Lenart in OS Volieina. 

Ringaraja- sretanje otro§kih folklornih skupin: otroSka folklor
na skupina Sleka pac OS J. H. Jurovski Dol 
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Crickov gaj 2019 
Revijo otroskih pevskih zborov z naslo

yom Criekov gaj je pripravil JSKD Lenart v 
sodelovanju z Obeino Sveti Jurij in OS J. H. 
Jurovski Dol. Strokovno je revijo spremljala 
Manja Gosnik Vovk. 

Orfejeva pesem pri 
Sveti Trojici 

Reviji odraslih pevskih zborov in malih 
vokalnih skupin - Orfejevi pesmi 2019 bo
ste lahko prisluhnili v Sveti Trojici 31. maja 
2019, v Kulturnem domu Sveta Trojica. 
Pripravlja jo JSKD Lenart v sodelovanju z 
Obeino Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

Breda Slavinec 

Critkov gaj- revija otroskih pevskih zborov 
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