
V srcu Slovenije 

Po radiju se je slišala pesem Slovenija, od kod lepote tvoje, ko smo, 

članice in člani našega kluba, pričeli svoj enodnevni izlet. Spremljali so 

nas prvi jutranji sončni žarki, ko je avtobus iz Maribora za seboj puščal 

prve kilometre. Smeh in dobra volja je napovedovala, da nas, ob 

spoznavanju lepot naše domovine, čaka prijetno druženje.  

Čeprav naša dežela skriva veliko zanimivih in lepih krajev, smo se tokrat 

odločili, da obiščemo naselje Vače v Občini Litija, ki leži na nadmorski 

višini 645 m, pod pobočji Posavskega hribovja in predstavlja srce 

Slovenije. Vače so znane predvsem po najdišču »vaške situle«, ki je 

shranjena v Narodnem muzeju Slovenije 

Prvo kavo in aperitiv smo si privoščili ob postanku na Trojanah. 

Nadaljevanje poti nas je pripeljalo na trg Vače, kjer nas je pričakala 

klepetulja Anka. Predstavila nam je  kulturne, zgodovinske in naravne 

znamenitosti kraja.  

 

Zvedeli smo tudi, da je na Vačah, prav v trgu živel in pesnil slovenski 

pesnik Janez Menart. Napisal je nekaj pesmi, ki so povezane z Vačami in 

Litijo. Ena takih pesmi je tudi pesem z naslovom Vaške klepetulje, ki jo je 

naša vodnica tudi zrecitirala. S svojimi norčijami nas je presenetil in 

razvedril dvorni norček.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Situla_z_Va%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Situla
https://sl.wikipedia.org/wiki/Narodni_muzej_Slovenije


S pomočjo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista) je 

primerjal  simbole z Vaške situle z varnostnimi elementi v teh dokumentih. 

 

Z Vač smo se odpravili v vas Slivna, kjer je geometrično središče 

Slovenije, imenovano Geoss. Predstavlja srce Slovenije. Na območju 

Geoss-a se poleg osrednjega spomenika nahaja še več pomembnih 

pomnikov. Med njimi tudi slovenski grb, plošča z datumom osamosvojitve 

in sprejema v Združene narode, spomenik Rodoljubu osamosvojitvene 

vojne za Slovenijo, plošča z datumom sprejema v EU, replika knežjega 

kamna in simbol slovenstva, lipa. Vodnica nam je ob spremljavi severnega 

vetra, v katerem so plapolale zastave, zrecitirala Prešernovo Zdravljico.  

 



 

Tudi tukaj nas je našel dvorni norček, ki nas je opomnil na pomembnost 

objemov in besed »Mi se imamo radi«. Objeti preko ramen smo to pesem 

tudi skupaj zapeli ter s tem zaključili naš obisk v srcu Slovenije.  

 



 

 

 

 



Vrnili smo se v Vače, kjer nas je že čakalo dobro domače kosilo. Okrepčali 

smo se in odžejali. Zatem pa nadaljevali pot do zadnje točke našega 

enodnevnega izleta, do gradu Bogenšperk v Občino Šmartno pri Litiji. 

Grad Bogenšperk velja za enega najlepših gradov na slovenskem. 

Imenovan tudi dom Janeza Vajkarda Valvasorja. V njem je napisal svoje 

najbolj znano delo Slava vojvodine Kranjske. Ob zanimivem 

pripovedovanju vodnice smo spoznali njegovo življenje in delo. Ogledali 

smo si Valvasorjevo delovno sobo, tiskarno ter geodetske in ostale 

zbirke. Znotraj gradu smo posedeli v prelepi poročni dvorani.  

 

Hitro smo se vklopili v zanimivi svet gradu, vitezov ter grajske gospode. 

Zato smo hladne grajske sobane zapustili dobre volje.  

Avtobus nas je popeljal proti domu. Le krajši postanek v Slovenski Bistrici 

nas je ločil od Maribora, kjer smo zanimiv enodnevni izlet, poln lepih 

spominov tudi zaključili. 
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