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     IZVORNA STRAN 

Odgovoril bom še vsem tistim, ki mi niste: pisali, klicali po telefonu ali me ogovorili na cesti: Na prošnjo urednikov 
našega najbolj branega časopisa sem prostor odstopil člankom, ki so bili tematsko in datumsko povezani z mesecem 
izida časopisa. Avgusta je manj dogodkov in počitnice so naredile več prostora v Občanu. Zdaj pa je dobil tudi moj 
prispevek dodatek z datumom:  

Vabim Vas na počastitev največjega uspelega množičnega pobega med 2. svet. vojno iz 
nemškega ujetništva v svobodo – Vranov let, v soboto 11. septembra, ob 14.00 na GEOSSU. 
Slavnostni govornik bo podpredsednik ZVVS, Venčeslav Ogrinc. Del poti, ki so jo prehodili 
ubežniki med vojno,  bomo prehodili z Marjanom Jugom (iz Blagovice na GEOSS) in potem na 
prireditvi skupaj prepevali partizanske pesmi. Se že 
veselim! 
 

To pa je pogrešani članek, ki je izpadel v mesecu juliju: 

Zato sem član društva GEOSS! 
Ker  sem ponosen, da sem Slovenec in ker so me vzgojili v ljubezni 
do domovine, ki jo posodablja in ljubeče etnološko in pedagoško 
nadgrajuje - Društvo GEOSS; ker iz te ljubezni (do jezika, naroda, 
države…) želim čim več prispevati za razvoj občutka pripadnosti 
domovini; ker želim srčno širiti poslanstvo  GEOSS-a, katerega 
osnova je zapisana na pomniku (Glej fotografijo) in preprečevati 
rušenje tega. Vse to tudi čutim globoko v sebi.  
Zato sem z veseljem pripravljen darovati svoj čas in temu 
namenjati svoje življenje. 
Na GEOSS-u se zbirajo simboli naroda in države. Tu se s 
prireditvami  spomnimo narodnih odličnosti, katerim so posvečeni 
prazniki.  Do zdaj nam ni uspelo, da bi vse mejnike svoje rasti uspeli počastiti s prireditvami ali 
omembami, vendar pa nam to uspeva vse pogosteje.  
Zato se zahvaljujem članom društva GEOSS, da iz spoštovanja naroda in države nesebično in prostovoljno 
pomagamo pri realizaciji prireditev ter se jih s svojimi prijatelji tudi redno udeležujemo in s tem  
poglabljamo spoštovanje vrednot, zapisanih na pomniku (Slika)!  Seveda pa zahvala tudi vsem ostalim, ki 
delujete podobno! 
Še vedno nas imam rad, ne glede na karkoli! Bi pa rad poudaril, da je narod, ki mu pripadaš, priznan in  da 
imamo svojo državo  in  domovino, ni samoumevno …   in tega nikoli ne pozabimo!    Vprašajte tiste, ki so 
domovino izgubili!            
Zvonček Norček 
p.s. Kdor misli, da je v tem pisanju pretvarjanje in hinavstvo,  se zelo moti. Lahko so samo zmote in 
napake! Nobody is perfect! (I'm Nobody). 
 

- Na tej spletni strani sem zapisal stvari, ki si jih nisem upal zapisati v članku (To je moje videnje in ga 
nikomur ne vsiljujem):  Pred koncem druge svetovne vojne je bilo na ozemlju Slovenije med drugim (To 
so približna zgodovinska dejstva za orientacijo): ~ 40 000 partizanov, ~ 17000 domobrancev in njim 
podobne vojaške strukture in celo med SS in drugimi nemškimi enotami je bilo ~ 1000 Slovencev. Med 
Slovenci je znano, da so nekateri tako zelo občudovali nemški narod, da so celo ponemčili svoje ime (npr. 
Hugo Wolf). Imam znance, ki si želijo, da bi tukaj bila Nemčija. Občudujem nemški jezik in kulturo – toda 
ne bi za to dal svoje slovenske duše, ki živi pred vsem za napredek lastnega naroda in - za tem tudi – za 
spoštovanje in razvoj vsakega naroda. Spoštujem, če nekdo čuti drugače, ne pa da si kogarkoli lastimo z 
nasiljem, ker smo prepričani, da je naša resnica in naša ljubezen - edino prava.  
 

Nova knjižica - Anka Kolenc: Vodnik po zbirkah v Muzeju Petra Svetika (Arheološka zbirka, Geološka 
zbirka, Zbirka »Pomembni možje z Vač«, Graditelji GEOSS-a, Knjiga slovenskih predsednikov in knjiga  
pomembnih gostov, Zbirka  o nastanku in razvoju GEOSS-a; 36 str., A5 ).  Opisani so: Matija Hvale, 
Matevž Ravnikar, Fran Celestin, Janez Grilc, Tit Strmljan, Anton Lajovic, Alojzij Juvan, Etbin Bojc, Valentin 
Benedik, Mirko Mrva, Peter Svetik, Jože Dernovšek, Avgust Stušek, Anka in Zvonimir Kolenc, Jože 
Kimovec, Vili Kos, Teobald Belec, Sandi Sitar, Mirko Kaplja, Franci Rokavec, Marjan Jenko, Marjan Božič, 
Avgust Špat, Vinko Belko. Knjigo je možno kupiti na sedežu Družinskega gledališča Kolenc ali si jo 
sposoditi. 
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