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PROTOKOL 

je na primer obred dviga državne zastave na GEOSS-u, ob Dnevu zastave. 

Natančno je dogovorjeno kako so vojaki oblečeni, kakšna bo razdalja med njimi, 

kako bodo korakali, kdaj in kako bodo prijeli zastavo in druge podrobnosti (sl.). 

Protokol je npr. poroka. Vé se, kje mora stati nevesta, kje ženin in vse ostalo. 

V našem primeru beseda PROTOKOL pomeni dogovorjen obred, dejanje pred 

začetkom vsake prireditve na GEOSS-u ( Besedilo protokola je predstavljeno na 

koncu članka). Upravni odbor Društva GEOSS je bil mnenja, da se pred začetkom 

vsake prireditve na GEOSS-u iz vsebinskega vidika te prireditve, seznani vse 

prisotne o poslanstvu, pomenu in nastanku GEOSS-a. Večina navadno ne pozna 

večplastnega pomena in poslanstva tega prostora. Za tiste, ki pa to poznamo, pa 

se védenje in zavedanje osveži in poglobi. Protokol torej izkazuje in podčrtuje 

poslanstvo GEOSS-a, poglablja narodno zavest in hkrati spoštovanje vseh 

narodov in to tudi demonstrira in širi na vse strani. Zato ga, po sklepu društva, 

varuhinja poslanstva GEOSS-a prebere pred začetkom vsake prireditve.  Ko so 

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


prebivalci Slivne začutili to plemenito poslanstvo, so se včlanili v društvo GEOSS 

z željo, da bi ravno tem idealom posvetili svoje življenje.  Tudi jaz sem na primer 

član Mednarodnega združenja bosanskih brdskih konj, ker želim, da ta 

najstarejša pasma konj ne bi izumrla, saj je ravno  ta konj pomagal partizanom 

do zmage, ko je nosil ranjence, itd. Zato so gasilska društva tako zelo 

priljubljena, ker njihovi člani čutijo in hočejo zaščititi imetje in življenje ljudi. 

Član nekega društva si torej zato, da bi po svojih močeh uresničeval poslanstvo 

te organizacije oz. ga podpiral. Seveda pa zaradi tega, ker je Bog dal vsakemu 

drugačno, a najbolj pametno pamet, pride do nesoglasij, ki jih je potem z 

ljubeznijo potrebno nekako rešiti! 

Protokol je prilagojen vsaki prireditvi posebej in je vselej malce drugačen. 

Vendar bistvo pa mora ostati nespremenjeno, kot je vedno enako tudi 

poslanstvo GEOSS-a. Besedilo protokola nas plemeniti. Nekateri pa so 

prepričani, da je predvsem zaradi protokola, ki naj bi trajal okoli 3 minute, skoraj 

vsaka prireditev podobna prejšnji.  

Izmed številnih protokolov, ki jih piše varuhinja poslanstva GEOSS-a pa si lahko 

enega pogledate spodaj v nadaljevanju. 

Ni dvoma!  Rad nas imam! Zvonček Norček 

 

Za tiste, ki so vam všeč moji rahlo nagajivi prispevki v Občanu! To je bližnjica: 

http://www.vace.si/OBCAN.htm . Lahko pa vam to tudi natisnem.  
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AVTORICA: ANKA KOLENC, VARUHINJA POSLANSTVA GEOSS: 

PETROV PROTOKOL  

OB MEDNARODNEM DNEVU PRIJATELJSTVA V ZAVEZNIŠTVU NA GEOSS-U, VRANOV LET V SVOBODO, 10. 9. 2022 

Središče srca Slovenije -  

v katerem na pobudo Petra Svetika in Jožeta Dernovška že 38 let zbiramo, gojimo in ozaveščamo najplemenitejše 
misli in  najmogočnejše srčne energije - Vas – dragi vsi gostje Mednarodnega dneva prijateljstva v zavezništvu na 
GEOSS-u, Vranov let v svobodo, - srčno pozdravlja  in vas tudi danes želi  spomniti na svoj srčni pomen in namen. 

Začetno, strokovno težiščno geodetsko točko je zelo nadgradil simbolični pomen, ki nam pomaga pri zavedanju 

samih sebe, predvsem pa svoje narodne biti. Simboli, prireditve, vsa strokovna in turistična vodenja tu govorijo o 
naših koreninah, o tisočletni pripetosti na to čudovito zemljo in o vsem, zaradi česar smo takšni, kot smo.  

Pisana raznolikost naših korenin so naš skupni zaklad, ki nas povezuje v ljubeče sožitje - ne glede na kakršne 
koli veroizpovedi in ne glede na kakršna koli politična in druga prepričanja.  

GEOSS nas venomer spodbuja, da to skupno identiteto gojimo in se je bolj in bolj zavedamo. Iz tega zavedanja 
rastejo naša ustvarjalnost, raznolikost, srčnost, samosprejemanje in navdušenje. 

Za nas je to sveti prostor in GEOSS je – kot je bila nekoč Gospa Sveta! 

Tu, v stičišču vseh Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov Slovenije, tu, v čudoviti naravi in obdani s 
simboli, ki govore o našem razvoju in narodnem obstoju, se še posebno zavedamo izjemne veličine svojega 
pesnika, Franceta Prešerna, ki je iz najglobljega zavedanja svoje narodnosti ustvaril  

Zdravljico;  izjemno pesem, ki je v letu 2022 že 178 let star načrt mednarodnega prijateljstva in 
sodelovanja, kakršnega v svetu - v današnjem času ne znamo izpolniti. V Zdravljici je naš pesnik strnil vse, kar 
naj bi človek dobrega spoznal, kako naj bi se razvil in kaj bi ob tem na Zemlji naredil.  

Ko nazdravljamo, želimo dobro in tudi spomnimo se dobrih stvari. Nazdravimo svoji deželi, svojim koreninam, 

svojim bratom, vsem Slovencem, pravi pesnik, saj smo potomci sloveče matere! Torej, če sebe, svoje odličnosti 
in svojih pogumnih dejanj ne bomo zdravo spoštovali, nas tudi drugi ne bodo! 

Nazdravimo tudi vsem narodom, ki si žele, da bi povsod na svetu vladala mir in ljubezen, da bi bili med seboj 
drug drugemu le ljubeči sosedje in ne zlobni sovražniki! 

Nazadnje nazdravimo še sebi! Vsem, ki smo se pobratili in ki vemo, da smo bratje lahko samo zato, ker dobro 
– ker v srcu mislimo.  

Zato nazdravimo vsem nam – dobrim ljudem! In bodimo ponosni, ker je osrednje načelo danes sodobnih duhovih 
poti – naš pesnik poetično izrazil že pred 178 leti! 

Na mestu skupnega srca nas prav vse spominja na okoliščine, v katerih smo rasli in se razvijali. 

S hvaležnostjo in ponosom se ob 173-letnici njegove smrti zato priklanjamo svojemu pesniku, ki je v naše 
skupno srce, v naš GEOSS -  vdihnil poslanstvo najvišjih vrednot; hvaležno in srčno pa se spomnimo tudi vseh 
simbolov, ki ponazarjajo naš razvoj in obstoj: lipe ter mehkobe in odpornosti, ki je skrita v njej,  svoje 
zastave, Tomanove dediščine, ki simbolizira našo zasidranost v ta prostor  in nas z barvami miru, povezanosti, 
ljubezni in duhovne zrelosti – spominja na to, kar smo.  

Spomnimo se vseh pomnikov demokratičnosti in rodoljubja  … čudovite povezanosti  nas vseh z  

GEOSS-om in simbolom rodoljuba. S simbolom junaka, ki neoborožen svobodno jaha v spremstvu ptice in je 
zato že 2600 let simbol miru, povezanosti in srčnega sodelovanja za pretekle in prihodnje čase.  

Obdan je z okrasnimi kamni iz celega etničnega ozemlja Slovencev, ki imajo na tem svetem prostoru svoj dom. 
Zato je tu tudi dom praznika Zveze veteranov, dom najvišje kulture, ki jo simbolizira Slovenski oktet in  zato je tu 
doma Mednarodno prijateljstvo v zavezništvu Vranov let v svobodo. Na GEOSS-u pa tudi utripa temeljna srčna 
točka Evrope! 

In zato Vas ob pozdravu, kot vedno, vabim, dragi prijatelji, k hvaležnosti stvariteljem, predvsem Petru 
Svetiku in Jožetu Dernovšku, potem pa k spoznanju,  da so: medsebojna ljubezen, sočutno sprejemanje različnosti 
vsakega sočloveka, prijateljstvo, sodelovanje  in nenehno negovanje ljubezni do svojega naroda, ob tem pa tudi 
do vseh narodov sveta – najvišje vrednote in osnovno poslanstvo GEOSS-a – pa tudi nas vseh. 

 


