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NAPAKE DRUGIČ … 
Dobil sem nekaj elektronske pošte: Naj  utemeljim, zakaj je situla z Vač najpomembnejši arheološki 

eksponat (tu je odgovor = http://www.vace.si/dvoboj.pdf in http://www.vace.si/evergreen.htm) in naj 

povem (če nas imam zares rad?) katere napake so v Enciklopediji Slovenije in ne da samo poredno 

namigujem. Tri napake sem hitro odkril: Če iščete v Enciklopediji Slovenije Situlo z Vač, jo boste našli pod 

splošno razširjenim napačnim poimenovanjem: VAŠKA SITULA. Če pa boste iskali geslo VAČE, boste pa 

lahko prebrali neumnost, da imamo na Vačah srednjeveški vodnjak.  Pa poglejmo še geslo – HVALE MATIJA 

z Vač ( vrhovni renesančni filozof  - humanist) ni umrl leta 1518, temveč - 25. maja 1514 (Dan mladosti).  

Da ne govorim o slabih besedilih in še slabših prevodih v angleščino v raznih prospektih.  

Misel, da lahko stvari poznaš, ne da bi poznal njihov izvor, razvoj in identiteto, je glavni izvor teh napak.   

Dramatik dr. Vojteh Cestnik je 10 let sodeloval z nami – spoznaval okoljske posebnosti in nastopal v svojih 

igrah,  preden so izšli njegovi brezhibni železnodobni dramski teksti.   

Dr. Boris Golec (sl.) je cel dan hodil po Vačah, da si je ogledal Muzej Petra Svetika v Domu GEOSS, skrbno 

spravljene listine v šoli na Vačah, ogledat si je šel razvaline gradu Ljubek, se z nami pogovarjal. Tako bo 

njegov članek ( z naslovom Trg Vače do srede 19. stoletja in bo izšel konec februarja v znanstveni reviji Kronika, ki 

jo trikrat na  leto izdaja Zveza zgodovinskih društev Slovenije) najbrž popoln. Bil je navdušen nad izjemno 

urejeno hrambo listin v šoli, nad gostoljubnimi učitelji in discipliniranimi in ustrežljivimi učenci. Rekel je, da 

smo zelo veliko pripomogli, da bo njegov članek, ki obsega 30 strani, kar se da verodostojen. 

Dr. Boris Golec je že leta 2011 v Kroniki pisal o Litiji, kot trgu ob reki,  

Takrat je v tej isti Kroniki O Vačah pred velikim 

požarom 1834, pisal zgodovinar dr. Peter 

Vodopivec.  

So pa še članki v raznih znanstvenih revijah:  

ARGO – je časopis slovenskih muzejev. Leta 2010 - 

53/2 je v njem napisala članek dr. Vojka Cestnik – 

z naslovom: Arheološka pot Vače (z uvodnim in 

obširnim analitičnim člankom o dvanajstih 

arheoloških učnih poteh)  

ARGO – 2019- 62/1 V njem je dr. Janez Dular 

napisal obsežen članek z bogatim slikovnim 

gradivom: Zgodbe o vaški situli. Prvi stavek tega 

članka mi je najbolj všeč: »Vaška situla je 

najdragocenejši in hkrati najbolj prepoznaven 

predmet, kar jih v svojih zbirkah hranijo slovenski 

muzeji.«  

V reviji SLO ( Slovenski zgodovinski magazin ) 

2020/1 pa je dr. Janez Dular objavil članek z 

naslovom:  Janez Grilc – srečni najditelj. Včasih 

smo težko napisali kaj o življenju Janeza Grilca. 

Zdaj pa to ni problem.  Vse lahko dobite pri meni – 

na naši pošti je Turistično informativni center!  

Ni druge! Imejmo se radi še naprej! 

 Zvonček Norček 
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