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TOKRAT PA O ŽIVIH 

Društvu GEOSS (ali Društvu za razvoj in varovanje GEOSS-a)  je letos zaradi  pomembnih kulturnih 

aktivnosti spet uspelo, pridobiti podaljšanje statusa društva v javnem interesu.  Na začetku se je Društvo 

GEOSS  imenovalo Odbor projekta Vače 81 in je delovalo v okviru Turističnega društva Vače. Prvi 

predsednik Odbora projekta Vače 81 (bodočega Društva GEOSS)  je bil Jože Kimovec. To je bil čas 

izgradnje in nastajanja GEOSS-a. Letos septembra sta Jože in njegova žena Ančka praznovala vsak po 90 

let. V septembrskem Občanu pa lahko preberemo o njunem praznovanju v Domu Tisje - Šmelc s 

simpatičnimi Bizonkami .... Več o njem pa kar v Wikipediji!  

Štefki Svetik – ženi in sodelavki Petra Svetika tudi čestitamo za okroglih 90 let in še vedno ji uspeva, da 

redno prihaja na naše sestanke in prireditve.  

Že januarja je praznoval svojih 80 let naš kipar, avtor 

knjige Dogodki in zgodbe Škundrovih in zelo prizadeven 

član društva GEOSS - Slivnan – Anton Vrtačnik. Njegove 

lesene in tudi kamnite skulpture se nam sredi vasi nehote 

in nevsiljivo vtisnejo v spomin. Več na spletni strani - 

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

80 jih je praznoval tudi nekdanji občinski svetnik, upravnik 

litijske pošte in državni prvak v dopisnem šahu v nekdanji 

Jugoslaviji - Pavel Hiršel.  

80 let pa praznuje pisatelj in pesnik Jože Sevljak, rojen 

na Klancu nad Vačami. Pred desetimi leti sem v Občanu 

že pisal o njem ( http://www.vace.si/sevljak.htm ). Na 

internetu boste brez težav našli skoraj vse ( Spletni 

biografski leksikon osrednje Slovenije, Wikivir, 

Wikipedija…)  le tega ne, kar vam imam  namen danes 

zaupati. Ste vedeli, da je Jože tudi slikar (sl.). V novembru 

ste si lahko ogledali razstavo njegovih slik v avli OŠ 

Gradec. Zdaj pa skupaj s šolo nastaja še kratek 

dokumentarni film, ki si ga boste lahko ogledali na 

YouTubu že januarja prihodnje leto.  Od tretje strani naprej je še več njegovih slik (4. – 8. Stran). .. Ob 

tej priložnosti se spomnimo, da je bil Jože 4. julija 1982 avtor scenarija ob otvoritvi GEOSS-a – torej pred 

40 leti, ko je štel šele polovico od 80. Otvoritve se je udeležilo čez 5000 obiskovalcev. Več na spletu.  

Z nami  je 20. novembra, v Dvorani na Vačah,  svojih 80 let praznoval svetovno znani dirigent Milivoj 

Šurbek. Trio STIK, ki ga Milivoj vodi, nam je iz srca zapel in zaigral dela Antona Lajovca in drugih avtorjev. 

Kristanova Ivanka – srčna krajanka, po poklicu pa ena od najbolj prizadevnih kmetic, ki že 20 let obiskuje 

tradicionalni koncert - Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem, je že lani  rekla, da tako lepega 

Lajovčevega popoldneva  še ni bilo. Kako pa je bilo letos, ko je njihov vodja praznoval,  pa vprašajte koga 

izmed 50 obiskovalcev, ki smo neizmerno uživali. To je petje iz srca – za dušo.    Program s seznamom 

skladb je na naslednji strani tega članka!  

Naj mi oprosti tisti, na katerega okroglo obletnico sem morda pozabil!  

Moje darilo vsem nam so preproste besede: Rad nas imam!  V novem letu  to povejmo  čim več Ljudem  in 

to tudi pokažimo!  Nič  ne stane, le dan bo lepši!  Pa ne pozabimo nase!          Zvonček Norček   

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


 Program koncerta na VAČAH - 20. november 2022 

 

1./Jan Paderewski: MENUET klavir 

2./ Franz Schubert: AN die MUSIK 

3./ Johannes Brahms: SCHWESTERLEIN 

4./ Frederik Chopin/Jože Humer: ETUDE in E 

 

 

5./ Anton Lajovic/ Harambašič-Golar: CVETI; CVETI ROŽICA 

6./ Anton Lajovic/ O. Župančič: PESEM NAGAJIVKA 

 

 

7./ Milivoj Šurbek/O. Župančič: BREZA in HRAST 

8./ Milivoj Šurbek prir./F. Prešeren: OD ŽELEZNE CESTE 

 

 

9./Teodoro Cottrau: SANTA LUCIA 

10./ Eduardo di Capua/ G. Capurro: O SOLE MIO 

 

 

11./ Milivoj Šurbek prir.: AL' ME BOŠ KAJ RADA IMELA 

12./ S&V:Avsenik/Milivoj Šurbek: PRELEPA GORENJSKA 

 

 



Ličkanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Črno-bele  reprodukcije iz pesniške zbirke Rožnata kepa (1982) 



   

 

    



         

 

       



       

 

 

 



        

 

     

 



 

 


