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DANES SE PRIKLANJAM TISTIM, KI JIH NI VEČ, A VEDNO SO IN BODO 
Projekt: Vače 81 - 16. junij ( Občinski praznik ) je 

datum, ko je bil na sestanku ta projekt sprejet  

(spočetje GEOSS-a). Od tega dne naprej se je začel 

graditi GEOSS (nosečnost) in po enem letu  in 

sedemnajstih dneh se je rodil. Otvoritev je bila na 

Dan borca 1982 (sl.).  Potem je GEOSS rasel in 

postal protokolaren objekt in zdaj je že v zrelih 

štiridesetih letih. Ni samo težišče, ampak svetišče 

Slovenstva s poslanstvom  Prešernove Zdravice.  

Med petnajstimi graditelji GEOSS-a, katerih 

življenje in delo je opisano v »Vodniku po zbirkah v 

muzeju Petra Svetika«  avtorice Anke Kolenc, 

danes samo nekaj malega o mrtvih, da se jih spomnimo ob bližajočem prazniku in da bomo vedeli, kje jim 

prižgati svečko: 

Peter Svetik * 1933, Plužnje pri Cerknem, † 2011, oče GEOSS-a. Srčno narodno zaveden, izjemno 

ustvarjalen, aktiven in odgovoren avtor projekta Vače 81 ... Pokopan je na pokopališču Fara v občini Kostel. 

Vili Kos * 1927, Litija, † 2011. Vodilni kartograf, zavzemal se je, da je na zemljevidih bil označen GEOSS, ... 

Njegov grob je na pokopališču v Litiji 

Teobald Belec * 1930, Maribor, † 1997. Direktor geodetskega zavoda in ključna oseba, ki je omogočila 

nakup Doma GEOSS, ... Pokopan je na pokopališču v Preddvoru. 

Marjan Jenko * 1928, Podmelec ( blizu Mosta na Soči, nad reko Bačo),  † 2020. Prof. na geodeziji, izračunal 

je težišče Slovenije … Njegov grob boste našli na Žalah.  

Marjan Božič * 1926, Trnovo v Ljubljani, † 2008. Arhitekt, ki je poleg Hale Tivoli, …, projektiral tudi GEOSS s 

spomenikom in sodeloval tudi na gradbišču. Pokopan je na Žalah. 

Avgust Špat * 1910, Sevnica, † 1989. Zelo zaslužen gospodarstvenik in turistični delavec (Litijski karneval). 

Poglobil je turistične dimenzije projekta,… Njegov grob je na Žalah 

Vinko Belko * 1933, Sela pri Dragatušu, † 1994. Načelnik Geodetske uprave v Litiji … Uredil je vse zemljiške 

uradne zadeve, da so dela lahko tekla … Pokopan je v Šmartnem pri Litiji.  

Žale imajo na internetu najpopolnejši iskalnik grobov v Sloveniji, tako ne bo težko najti želene lokacije. Če 

vas zanima še kaj več  o graditeljih GEOSS-a (tudi o še živih) pa lahko dobite te informacije v zgoraj 

omenjeni knjižici.  

Septembra pa je umrla pisateljica, pesnica, slikarka … Marinka Mali * 1926, Vače, † 2022 - Klančarjeva 

Marinka. Več o njej lahko preberete na http://www.vace.si/marinka.pdf . V domoznanski knjižnici 

Družinskega gledališča Kolenc si lahko izposodite njene tri knjige. Njen grob je v Litiji. Na njem je doprsni 

kip Franca Lajovca (sl.) – znamenitega Litijana, ki je bil oče skladatelju Antonu Lajovcu. Anton pa je bil 

Marinkin stric . V svoji knjigi opisuje njuno prijateljstvo.  V nedeljo,  20. Novembra,  ob 15. Uri, v šolski 

dvorani pa bomo z užitkom prisluhnili triu STIK na 19. Lajovčevem popoldnevu. Lansko 

leto smo bili tako navdušeni nad njihovo glasbo, da ploskanju kar ni bilo konca. Koncertni 

list si lahko pogledate na http://www.vace.si/sporedi vseh lajovicevih popoldnevov.htm. 

Lepo nam je bilo in posnetek koncerta sem si na YouTubu še večkrat pogledal - 

https://www.youtube.com/watch?v=TxePy0-y1mo .  

Samo z delom in ljubeznijo bo ohranjen smisel njihove in naše eksistence!   Zvonček Norček 
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