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NAPAKE … 
Velikokrat sem že omenil, kako noro srečen sem, kadar se kdo zanima za Vače, ali o Vačah kaj napiše. Da ne 

bi koga od tega odvrnil, pa nikoli doslej nisem omenil napak, ki se pri tem dogajajo.  

Najpogostejše so slovnične napake:  »Obiskal vas bom v Vačah. Ker ste iz Vač, torej Vačán, boste gotovo 

veliko vedeli o čudovitih figurah iz vaške situle.«   

Pravilno bi bilo: »Obiskal vas bom na Vačah. Ker ste z Vač, torej Váčan, boste gotovo veliko vedeli o 

čudovitih figurah s situle z Vač.« 

Takšne napake nam ponagajajo, če nismo doma z Vač, ali če še nismo bili na vodenju po Vačah, na katerem 

klepetulja Ana o vseh teh stvareh na zabaven način že na začetku poklepeta.  

Torej na Vače gremo /  z Vač smo / Váčan je prebivalec Vač - s poudarkom na prvem zlogu. Če bi bile figure 

v situli (torej znotraj vedra - v prostoru za pijačo), šele potem bi lahko rekli figure iz situle. Ker so figure na 

situli, rečemo figure s situle.  Klepetuljam na vasi rečemo vaške klepetulje. Vaška situla bi tako pomenilo – 

situla z vasi. Če pa rečemo situla z Vač,  je pa  jasno, da je situla s kraja, ki se imenuje Vače. Pravilno je torej 

situla z Vač. 

Druge zmote in napake se pojavljajo zato, ker je nek »strokovnjak« v literaturi ali celo v enciklopediji 

navedel napačno trditev, ki jo zdaj drugi pisci ponavljajo: »Povečana kopija situle stoji na mestu, kjer je 

bila leta 1882  izkopana situla z Vač.« 

Kopija situle  - Na Kleniku ne stoji kopija. Kopija pomeni natančen odlitek originala. Kipar, ki je izdelal 

spomenik, je bil Vekoslav Bombač. Figure niso natančno take in namenoma niso v pravem razmerju, da 

pridejo bolj do izraza. Izraz kopija situle je nepravilen. Zato rečemo takemu umetniškemu izdelku 

poustvaritev. Pravilno bi torej morali ta spomenik imenovati Povečana poustvaritev situle z Vač. 

Stoji na mestu, kjer je bila leta 1882  izkopana situla z Vač. Vsi vemo, da temu ni tako. Situla je bila 

izkopana na označenem mestu - okoli 100 metrov višje od povečane poustvaritve. Pa tudi uradna letnica 

1882 je gotovo napačna. Domači vedo, da je to bilo leta 1878. 

»Situla z Vač je ena od najpomembnejših arheoloških najdb!« To je napačna trditev za situlo, ker situla ni 

samo ena od,  temveč JE NAJPOMEMBNEJŠA arheološka najdba na Slovenskem in vsi točno vemo zakaj. 

Zato tega tukaj ne bom ponavljal.  

Ker je napak še veliko več, tu pa premalo prostora, naj bo za danes dovolj, saj je najvažnejše, da postanemo 

na te stvari pozorni.  

 

V nedeljo, 5. februarja, pa vas ob 15. 

uri vabim na GEOSS. Na prireditvi, ki 

je posvečena Slovenskemu 

kulturnemu prazniku, nam bo – če 

bo le uspela z nami uskladiti svoj 

prenapolnjen urnik - spregovorila 

predsednica Republike Slovenije, dr. 

Nataša Pirc Musar!  (Dr. Nataša Pirc 

Musar se je opravičila z zagotovilom, 

da pride še letos na katero od naših 

kasnejših prireditev.) 

Če vam slučajno tega še nisem 

povedal … Rad nas imam!     Zvonček 

Norček 
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