
DVIG NARODNE ZASTAVE IN GEOSS – 40 LET   
 

Pred 173-imi  leti je Lovro Toman v Ljubljani prvi izobesil slovensko narodno zastavo.  

Čez 173 let bodo rekli: Pred 173 leti je 6 maskirancev – 11. aprila 2021 (od leve proti desni ): v imenu Občine Litija - župan 
Franci Rokavec, v imenu Društva Heraldica Slovenica - predsednik Aleksander Hribovšek, v imenu umetnosti in kulture - 
igralec Tone Kuntner, v imenu Društva za zaščito in varovanje GEOSS-a – predsednik Lovro Lah, v imenu spodbujanja in 
varovanja poslanstva GEOSS-a – Anka Kolenc in v imenu domačinov - Tone Vrtačnik, prvič izobesilo slovensko narodno 
zastavo na GEOSS-u.  
 

Tudi garda SV je maskirana izobesila Slovensko državno zastavo. Cel filmček si lahko pogledate na  YouTubu . Tudi ob kul-
turnem prazniku je bila proslava, ki si jo prav tako lahko ogledate. Jerca Mrzel – neizmerno poglablja razumevanje in lepoto 
Prešernovih del.  Na obeh prireditvah je bila uprizorjena Zdravljica. Recitaciji le-te Anke Kolenc in Toneta Kuntnerja sta ve-
dno pika na i.  
 

Skoraj preveč je bilo živahno 8. maja na GEOSS-u, kjer smo (skupaj z vodstvom društva GEOSS)  okoli 12. ure pozdravili 
štiri ultratrailerje, ki so se spopadli s približno 280 km  dolgo Vranovo potjo . (Slika) Na sredini sta Anka Kolenc in Maja 
Sakač Rožmanec, ki sta jih počakali na GEOOS-u. (Več v SVOBODNI BESEDI - Avtorja Eduarda Vedernjaka ). Bolj po-
drobno in sproščeno je vse na Facebooku /Mojca Jež(Roman)/. 
 

Okoli 13. ure  so učenci naše šole prinesli na GEOSS olimpijski ogenj.  

 
Pridružili so se kolesarji Litijskega Tempomata, ki so tudi nosili baklo svoj del poti.  Bilo je čudovito: srečni obrazi, lepi 
ljudje, vodilne osebe v naši občini …  
 
Razmere se izboljšujejo, zato bosta slovesnosti ob 40-letnici GEOSS-a,  13. 6. 2021, ob 16. uri in Dan državnosti s Prazni-
kom kulturne dediščine, 20. junija,  ob 16. uri, na GEOSS-u, skoraj gotovo izvedeni (Naši gosti bodo - Ljudske pevke Vesele 
Ribnčanke iz Društva podeželskih žena Ribnica ). Gotovo si ju bomo lahko pogledali tudi na YouTubu. Sicer ste pa vsi pri-
srčno vabljeni v skladu z določili NIJZ. 
 
Rad te imam! In mislim, da bi končno morali nehati z nenehnim vohljanjem in obsojanjem, kje je bil kdo med 2. svetovno 
vojno. Treba je samo vedeti in čutiti, kaj je prav in kaj je s človeškega, srčnega, moralnega, narodnega in državljanskega vi-
dika škodljivo ali kakorkoli drugače nesprejemljivo! Tovrstno izobraževanje  pa je naloga šolskega sistema, v katerem bo 
slej kot prej končno imela svoje mesto »Šola srčnega razvoja in narodnega zavedanja«, ki jo že 40 let razvija Društvo GE-

OSS.  To bo resnična SPRAVA!      Zvonček Norček 
 

Če koga zanima še več o slovenskih zastavah, naj si pogleda Uvod v zastavoslo-

vje gospoda Valta Jurešiča – kar na internetu. V prejšnjem Občanu  na sedmi 

strani pa je o zastavah in domoljubju pisal naš poslanec Boris Doblekar in hkrati 

predsednik Združenja VSO Litija, Šmartno pri Litiji.  Ste vedeli, da smo Sloven-

ci imeli včasih zastavo s polmesecem kot Turki?  
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povezovanje 
dogodkov  je 
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https://www.youtube.com/watch?v=0HbX5iS2X6M
https://www.youtube.com/watch?v=iUIDPFCOwBY
https://www.zzb-nob.si/aktualno/clani-skupine-pustolovec-rajd-ohranjajo-zgodovinski-spomin-na-dan-zmage-dan-evrope/
https://www.facebook.com/mojca.jez.35
http://docplayer.si/191072309-Uvod-v-zastavoslovje-gospoda-valta-jure%C4%8Di%C4%8Da.html
http://docplayer.si/191072309-Uvod-v-zastavoslovje-gospoda-valta-jure%C4%8Di%C4%8Da.html
https://www.obcan-litija.si/files/obcan_2021_04_april.pdf
http://www.vace.si/zastava%20slike.htm
http://www.vace.si/kaj%20je%20geoss1.htm
http://www.vace.si/domoljubje1.htm
http://www.vace.si/OBCAN.htm


Leta 2016 pa se je ob 
dnevu zastave na 
GEOSS-u razgovoril  
Janez Janša. 

https://www.youtube.com/watch?v=MtCu3qd-DzE&t=28s

