
Objavljeno v Občanu (glasilu občine Litija)   IZVORNA STRAN 

KDO BO KOMU RAZBIL LOBANJO? 

  

Situla je najpomembnejša arheološka najdba na Slovenskem. Čim starejša je najdba in 
več ko pove – pomembnejša je. Najstarejša najdba sicer situla ni, a o zelo starih časih 
(500 let pred Kristusom) največ pove. V naših osebnih dokumentih in učbenikih je obvezno 
prisotna. Je eden od slovenskih simbolov (poleg knežjega kamna, zastave, lipe, GEOSSa, 
itd.). Ne mine leto, da bi se o njej večkrat ne pisalo v naših strokovnih in poljudnih časopi-
sih. Celo na božični večer je bil v Slovenskih novicah izzivalen članek o njej. Situla je 
večen navdih in buri domišljijo in živce strokovni in laični javnosti pri nas in po svetu. 
Noro!!! 

  

Poglejmo samo enega od brezštevilnih detajlov na situli (sl.)! Pa še tukaj se bomo posvetili 
(med številnimi dilemami) - samo temu, kdo je zmagovalec: 

Zmagovalec bo tisti, ki bo z utežjo onesposobil nasprotnika (boks ali gladiatorske igre)!? 

Zmagovalec bo tisti, ki bo nasprotniku zbil uteži iz rok!? 

Zmagovalec bo tisti, ki bo dlje držal utež v iztegnjeni roki, kot to trdi Vladislav Stres in moja 

malenkost!? 

  

Se vam ne zdi (Poglej sliko!), da smo imeli že pred 2500 leti enak modni trend: depilacija, 
bodybuilding in naturizem (golo telo)?  HA, .. kako zabavno je živeti to življen-
je!                                        

                                                                                              Zvonček Norček 

Veliko več na spletnih straneh: 

http://www.vace.si/situla1.htm 

http://www.vace.si/OSEBNA.htm 

http://www.vace.si/potni%20list.htm 

http://www.vace.si/zmago.htm 

http://www.vace.si/PROJEKT%20SITULA.htm 

http://www.rtvslo.si/blog/vladislav-stres 

http://stres.a.gape.org/vs/ustvarjanje/o_vizualizaciji_umetnin.htm 

Naštel sem nekaj mojih člankov na svoji spletni strani : http://www.vace.si/OBCAN.htm in 
na strani Vladislava Stresa. Drugače pa je še ogromno spletnih strani. 

  

 Letos, 17. januarja, (na svetega Antona dan – ko je tudi maša na Slemšku) je minilo 139 

let od kar je Janez Grilc izkopal situlo. Zato je torej navadno v januarju humoreska 

Vabim pa nas na 32. Kulturni praznik na GEOSSu, ki se vedno zgodi v nedeljo pred 

državnim praznikom - Prešernovim dnem. Tokrat bo to  5. februarja  ob 13.30.  Po plejadi 

slavnostnih govornikov (Polde Bibič, Matej Bor, Matjaž Kmecl, Vasko Simoniti,…) nam bo 

končno spregovoril DOMAČIN: direktor Zavoda republike Slovenije za šolstvo, Dr. 

Vinko Logaj. Se vidimo, kajne! 
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