
Ni bilo objavljeno v Občanu (glasilu občine Litija) maj 2017  -  morda ni bilo prostora  ali pa 

sem bil spet preveč prepozen!                                                         IZVORNA STRAN 

 

ZLATO  SRCE  SREDIŠČA  SRCA  SLOVENIJE 

Spet nekaj resničnega, kar lahko napiše samo norec, pa bodo vsi rekli: »Saj je 

res – ampak bolje, da smo tiho. Naj obvelja uradna neresnična trditev neke 

državne ustanove! Glavno, da zdaj to imamo – pa prav vseeno, kdo je s tem prvi 

začel!« Norcu itak nihče ničesar ne verjame  – saj je vendar nor. 

Tako je bilo s Situlo. Uradno je najdena leta 1882. Vsi pa verjamemo Grilcem, 

da je to bilo leta 1878 in to na označenem mestu, pa naj si nekateri še tako 

želijo, da to ne bi bilo res. 

Podobno je bilo s Kulturno šolo leta - http://www.vace.si/kulturna sola .htm , 

kjer je bilo Družinsko gledališče Kolenc z Društvom GEOSS prvi organizator, 

realizator in financer dogodka, ki ga je predlagal Franci Pivec (predsednik Zveze 

kulturnih društev Republike Slovenije) že leta 2004. 

Obeta se nov in morda malo podoben dogodek. Na dan spočetja GEOSS-a  

(16.6. 1981), ki ga društvo GEOSS vsako leto praznuje v nedeljo pred tem dnem, 

kot zahvalni dan in se na njem spomni predvsem svojih najbolj nesebičnih 

članov, se bo od letos naprej (2017) začelo podeljevati tudi priznanje: ZLATO  

SRCE  SREDIŠČA  SRCA  SLOVENIJE SLOVENSKIM ŠOLAM ZA TRAJNOSTNO, 

DOMOLJUBNO,  SRČNO IN Z DOMAČIM OKOLJEM PREPLETENO VZGOJO. Ta 

šola bo tudi sodelovala na prireditvi s svojim ravnateljem, mentorji in nekaj 

učenci.  Prireditev bo v nedeljo pred občinskim praznikom.  Vabim Vas torej v 

nedeljo, 11. junija 2017, na ploščad okoli pomnika GEOSS, ob 16.00.  

A vam izdam, katera šola je to. Pa ne govorit na okoli, naj bo presenečenje čim 

večje: uradna cenzura.  

Res Nas imam rad!     Zvonček Norček. 

Fotografije ni, ker prireditve še ni bilo! Bo po tem dogodku. 
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