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WATSCH bei LITTAI 

Nemško so se Vače imenovale Watsch ali Waatsch. Ker se je tako 

imenovalo več krajev v naši takratni domovini, habsburški 

monarhiji, stari Avstriji ali Avstro-Ogrski, so se nekaj let Vače 

imenovale tudi Watsch bei Littai. Tako so nemško govoreči 

Kranjci (Štajerci, Gorenjci …) vedeli, da gre za tiste Vače, ki se 

nahajajo blizu Litije. Po Slovensko pa so se Vače vedno imenovale 

VAČE in so edine na svetu, ki se tako imenujejo. Zato v 

zemljevidih, besedilih, žigih (sl.1), …  vedno najdemo zapis Vače, 

če gre za ime našega prelepega in ponosnega kraja, ki se nahaja v 

samem težišču Slovenije, na sončni polici, nad dolino Srebrne 

reke (Kot pravi Ivan Sivec v svojem napetem romanu o Vačah: 

Obračun ob polni luni). Po slovensko se Vače uradno nikoli niso 

imenovale Vače pri Litiji. 

- V občini ILIRSKA BISTRICA se nahaja kraj BAČ, ki se je nekoč 

nemško imenoval Waatsch. V bližini sta kraja Zagorje in Klenik. 

Tudi v bližini naših Vač je Klenik in mejimo na Občino Zagorje.  

- Kraji, ki so kdaj nosili ime Waatsch ali Watsch - so še: Divača 

(Primorska), Beč(Gorenjska), Boč (Štajerska, sl.2-Poljčane z 

Bočem – razglednica 1943), Bača pri Modreju (Primorska), … Če 

pa še sami odkrijete katerega, mi prosim, sporočite!  

- Oglašanje race se po nemško imenuje - waatsch. Po bavarsko pa 

ta beseda pomeni klofuto.  

- Duhovno pa beseda watsch pomeni: odprt duh, voditeljstvo, 

pogum. 

- Več o imenu Vače: http://www.vace.si/imevace.htm  

 Od koder koli si, ni me sram priznati,  rad te imam! Zvonček 

Norček 

 

 

10. septembra pa bomo s pohodom in prireditvijo na GEOSS-u 

počastili največji uspeli skupinski pobeg iz nemškega ujetništva - 

Vranov let. Več na spletni strani Planinskega društva Litija.  

Pokličite - Heleno Mohar, tel.: 051 810 418 in poglejte program 

Planinske sekcije Sokol - http://www.pdrustvo-

litija.si/objave/2022/SekcijaSokolProgram2022.pdf . Naš vodič na 

pohodu bo Sead Ćurak. Ker so bili partizani tisti, ki so ta podvig 

omogočili, bomo spet povabili med nas partizanko, Primorko in 

pevko - MARJETKO POPOVSKI (sl. 3), da skupaj z njo iz srca 

zapojemo nekaj partizanskih pesmi. 
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