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TIČ z Vač  
To pomeni - Turistično informacijski  center z Vač.   

Nahaja se v znameniti hiši, kjer so se rodili vsi Lajovci razen najstarejšega - Antona, ki je privekal na svet pri 

sosedih (Dom GEOSS), ker obnova hiše Vače 12, kjer je zdaj Družinsko gledališče Kolenc, še ni bila končana.  

Uradno je odprt vsak dan razen nedelje od 8.00 – 15.00. Ob sredah celo do 17.00; v soboto pa od 8.00 do 

10.00. To je tudi delovni čas pogodbene pošte Vače. TIC deluje neprekinjeno, kadar smo doma, pošta pa 

samo ob navedenih urah. Pokličete pa nas lahko: 01 8976 680, 041 895 852,   01 896 25 20 (pošta), 041 896 

632 (Zvonček Norček). 

Kaj pa sploh delamo? Kaj lahko ponudimo? (poslanstvo) 

Pri nas dobite informacije o bližnjih destinacijah (Litija in drugi kraji, Sveta gora, Ušte in druge koče, 

gostilne,  Pustolovski park, prenočišča, cerkve, GEOSS, poti, itd.) Pomagamo jim graditi njihovo identiteto, 

ker smo doma z GEOSS-a in vemo kako je to pomembno.  Uživamo pri strokovno dovršenem in hkrati 

zabavnem vodenju do največjih znamenitosti (situla z Vač, fosilna obala, najlepši božji grob, GEOSS…). 

Navdušeni smo nad naravno in kulturno dediščino svojega okolja, zato lahko v našem TIC-u brezplačno 

dobite zloženke o fosilni obali, božjem grobu - skratka o vsem in o vsakem posebej. Lahko si pogledate 

muzej. Lahko si pogledate priložnostne razstave. Prva razstava je bila posvečena Maksimu Gaspariju in 

njegovim velikonočnim razglednicam, ki jih je bilo možno dobiti celo brezplačno, da ste lahko z njo 

razveselili in poučili prijatelja. Naslednja razstava je posvečena starim razglednicam z Vač, ki jih bo ravno 

tako možno dobiti brezplačno. Lahko pa preizkusite neposreden stik z našimi živalcami - je tudi brezplačen: 

kačo, ptičjega pajka, ježka,… Zraven pa opravite še poštne storitve. Nemogoče uredimo takoj. Za vse ostalo 

je potrebno malce počakati. 

Kdo nas plača in koliko 

zaslužimo? 

Ne financira nas občina, niti ne 

kakšna druga ustanova – tako kot je 

to običajno pri drugih TIC –ih, 

temveč Družinsko gledališče Kolenc. 

Zato imamo ves čas finančne 

težave. Ampak se stvari izboljšujejo. 

Jaz - na primer sem slučajno vzor 

prostovoljstva in delam na TIC-u in 

pošti za Božji blagoslov (Blažev 

žegen, Božji lon, udarniško) in 

uživam sto na uro, ker nas imam 

vse tako zelo rad!                 Zvonček 

Norček 

http://www.vace.si/OBCAN.htm

