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Ce re bostt odloEili, da za Yportni dan izberete obisk Vegovc dornaEije v 
Zagorici, vam zagotovo ne bo Tal. Z vlakom do Laz ali Jevnice, lahko pa 
tudi z avtobusom do Dolskega. Severno od cesta Ljubljana - Litija lefi ob 
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Vehova domačija v Zagorici (foto Marija Vencelj).

vznožj u gričevje cerkev Svete Helene . Mimo nje vodi cesta do Zagor ice, kjer
si pri Pokovčevih ogledamo Vegovo spo minsko sobo in Vegov kip pred njo.
Nadaljujemo po cesti do Križevske vasi, kjer najdemo na cerkvici spominsko
ploščo iz prejšnjega stoletja , ki so jo ob tedanjem velikem shodu posta vili
Vegi v čast. Le nato krenemo po zložni poti v hrib, pridemo po petnajstih
minut ah hoje do razpotja . Po desni poti pridemo čez Cicelj do cerkvice
Svetega Miklavža , od koder je ob lepem vremenu čudovit razgled po dolini
Save in kjer je kot zanalaš č pripravljena vrtača z nogometni m igriščem. Le
pa gremo na razpotju na levo, pridemo precej hitreje do Murovice, kj er se
odpre pogled proti Ljubljani . V obeh primer ih se lahko spustimo nazaj proti
Savi , lah ko pa tudi na drugo stran v Moravče.

Ali ni skrajni ča s , da tudi vi spoznate ta biser Slovenije , ki nam je v
osemnajstem stoletju dal moža z bankovca za 50 tolarjev?
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