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V naši raziskovalni nalogi vas bomo skozi »Vrata Prlekije« popeljali po Občini Sv. Tomaž, ter vam
predstavili del naše naravne in kulturne dediščine. Vodič bo Lučkar, izmišljeni prebivalec tomaževskih
gozdov, ki ga je delno v svoji pripovedi opisal Fran Ksaver Meško, delno pa se je ohranil v pripovedovanju
starejših rodov, ki pripovedujejo o majhnih »človečkih z lučko«, ki človeka ponoči na poti skozi gozd
čisto zmešajo, da se na poti proti domu izgubi. A naš Lučkar obiskovalcem ne nagaja, temveč jim
pomaga tako, da se »izgubijo« v lepotah narave in znamenitostih Sv. Tomaža.
Oblikovali smo turistični program namenjen družinam, ljubiteljem narave ter vsem, ki uživate v športu.
Ključne besede: Občina Sveti Tomaž, Lučkar, Vrata Prlekije.
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1. UVOD
»Dežela, čudovita, kakor iz lepih sanj – tista moja domovina tam doli, naše
Slovenske gorice. Dežela, polna naravnih lepot, ne sicer divjih, ne s svojo
veličastnostjo mamečih kakor visoke gore, ne, preprostih, idiličnih skoraj. A
je prav zaradi tega, s tem mehkejšo poezijo ožarjena in tem prisrčneje govori
srcem. In polna nadzemskih, drugosvetnih skrivnosti, polna čarovnij,
prepolna vere v čarodejstvo in v vse mogoče nadsvetne stvari. Dežela, polna
petja, a tudi za človeška srca in človeško življenje dovolj bogata joka; polna
dela in potu, a tudi polna otroške in otročje lahkomiselnosti in objestne
razposajenosti, polna življenjske nepretehtanosti in neizravnanosti. Dela in
muči se tam naš človek, kakor bi nameraval večno živeti.«
VIR: Ksaver Meško. Zbrano delo IV. Mohorjeva družba. Celje. 1959.

S temi izbranimi besedami je naš slavni mojster pisane besede, Fran Ksaver Meško opisal naše kraje.
Le kdo bi to zmogel bolje?

Sveti Tomaž, mala občina v severovzhodnem delu Slovenije je širši

javnosti le malo znana. A kljub temu je v teh krajih

veliko zanimivega

in

lepega

za

raziskati.
Pri predstavitvi občine Sveti Tomaž in pripravi programov za različne tipe turistov bomo nadaljevali tam,
kjer smo lani končali – pri

Lučkarju,

liku iz ljudskih pripovedi iz vasi Sveti Tomaž, nagajivem

možičku, ki je z našo pomočjo dobil novo nalogo: ne nagajati, temveč biti prijeten sopotnik po Svetem
Tomažu in okoliških vaseh.
Lučkar v roki nosi

svetilko – laterno. Svetloba, ki jo svetilka oddaja, bo postala glavno vodilo

skozi program, ki ga bomo ponudili turistom.
Ob pregledu turističnih možnosti, ki so na razpolago popotniku je postalo jasno, da v občini Sveti Tomaž
ni prenočitvenih kapacitet. V kraju se dogaja marsikaj, predvsem v času občinskega praznika, so pa ti
dogodki le lokalnega značaja.
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2. OBČINA SVETI TOMAŽ
Občina Sveti Tomaž je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz občine Ormož. Površina občine meri 38 km 2,
ima 2016 prebivalcev. Po površini se uvršča na 153. mesto med slovenskimi občinami, po številu
prebivalcev pa na 180. mesto. Gostota poseljenosti je 53 prebivalcev/km2.1 Povprečna starost občanov
je 42,5 let. Je del podravske statistične regije. Občina leži na obrobju Slovenskih goric, na razglednem
slemenu nad dolino potoka Lešnica in ima gručasto jedro. Obsega 17 naselij: Sv. Tomaž, Koračice,
Hranjigovci, Gornji Ključarovci, Savci, Rucmanci, Trnovci, Pršetinci, Senik, Mezgovci, Rakovci, Zagorje,
Sejanci, Bratonečice, Mala vas, Gradišče in Senčak. Tu odkrivamo lepoto krajev, gostoljubne in pridne
ljudi, bogato dediščino ter zanimivosti.
Občina Sveti Tomaž je v večini kmetijsko področje, za katero je značilna razpršenost po celotnem
območju občine. Prebivalci se poleg zaposlitve ukvarjajo tudi s kmetijstvom. S svojim pridnim delom
pripomorejo k lepši podobi kraja. Središče občine je Sveti Tomaž.
Kot geslo občine Sveti Tomaž so občani izbrali: »Vrata Prlekije«, saj iz ptujske smeri popotniki prav tu
vstopijo v Prlekijo.
ZNANI ROJAKI:










Fran Ksaver Meško – pisatelj.
dr. Stanko Cajnkar – pisatelj.
Jakob Meško – dekan in pisatelj poljubnih člankov.
Franc Nedeljko – pisatelj ljudskih povesti.
Matija Zemljič – župnik, prevajalec, pesnik, najbolj znan po pesmi Oj, Triglav moj dom.
Valentin Cajnko – duhovnik, pisatelj.
Anton Meško – brat F. K. Meška, politični delavec, župan.
dr. Vekoslav Kukovec – odvetnik in minister.
dr. Ferdo Lasič – odvetnik in narodno obrambni delavec.

Slika 1: Lega občine Sveti Tomaž v Sloveniji

1 http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/25_05C50_prebivalstvo_naselja/25_05C50_prebivalstvo_naselja.asp
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3. ORIS TRENUTNEGA STANJA NA PODROČJU TURIZMA
3.1 TURISTIČNO DRUŠTVO SVETI TOMAŽ
Turistično društvo Sveti Tomaž deluje že 20 let. Ustanovni občni zbor je potekal 6. marca 1998. Namen
društva je predvsem prostovoljno združevanje občanov in okolice, ki so zainteresirani za pospeševanje
razvoja turizma. Cilj društva je razvoj in pospeševanje turizma v domačem kraju in Sloveniji, strokovno
izobraževanje prebivalstva in članov, pospeševanje turistične propagande in informacijske dejavnosti…
Organi društva so Zbor članov (najvišji organ društva, sestavljajo ga vsi člani), Upravni odbor, ki je
sestavljen iz 9 članov (predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, ostali člani), Nadzorni odbor,
sestavljajo ga 3 člani in nadzoruje delo društva, ter častno razsodišče. Turistično društvo ima tudi sekcijo
glasbeni ansambel Pivski bratje.
Trenutna predsednica Turističnega društva Sveti Tomaž je Vanja Cizerl. Društvo ima okrog 40 članov.

Prireditve v 2017:
Pustovanje – pustna povorka.
Otvoritev Turistično informativne pisarne (TIP).
Kolesarjenje po občini (v času občinskega praznika).
Martinovanje v mesecu novembru z Martinovo tržnico.
Sodelovanje pri izvedbi vseh vrst turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditev, ki pospešujejo
turistični promet.
Občina Sveti Tomaž je majhen kraj, zato društvo finančno ni močno.
Zastavljeni cilji (predvsem večji projekti) velikokrat niso uresničljivi. Seveda pa se Turistično društvo
trudi po najboljših močeh peljati t. i. »turistično pot«, saj želijo izpeljati čim več dogodkov in prireditev
na turističnem področju. Želijo si še več promocije, prepoznavnosti širom po Sloveniji. Začeli smo se bolj
aktivno povezovati z domačini: tistimi, ki ustvarjajo ročne izdelke, pripravljajo pridelke, nudijo možnost
predstavitve in prodaje na tržnici. Predvsem se trudijo pomagati ljudem, da bodo začeli sprejemati
turizem kot celoto, da ga bodo začutili kot skupni cilj in bodo postali bolj odprti za določene novosti in
spremembe. Seveda pa morajo delovati primerno področju, v katerem živijo in v skladu z možnostmi,
ki so jim dane. Dobro sodelujejo tudi z bližnjimi mediji, predvsem ob organizaciji kakšnega dogodka ali
prireditve.

3.2 TURISTIČNO INFORMATIVNA PISARNA
V letu 2017 je na območju občine Sveti Tomaž pričela delovati Turistično informativna pisarna, ki ima
svoje prostore na domačiji dr. Stanka Cajnkarja. Vodi jo Blanka Kosi Raušl.
Spletna stran TIP Sveti Tomaž: http://tip-svtomaz.si/
Skozi pogovor in tudi pisno nam je ga. Blanka posredovala trenutno ponudbo in cilje za prihodnja leta.
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SVETI TOMAŽ VRATA PRLEKIJE
Kjer domačnost ljudi pusti sledi

3.2.1 TURISTIČNA PONUDBA

Savci – domačija dr. Stanka Cajnkarja
Zraven turistične pisarne (TIP) se nahaja domačija slovenskega rimskokatoliškega duhovnika,
dramatika, pisatelja, esejista in urednika dr. Stanka Cajnkarja. Rodil se je leta 1900, kot prvorojenec v
kmečki družini z enajstimi otroki. Služboval je v Črnomlju, kjer je na gimnaziji poučeval verouk, latinščino
in filozofijo. Leta 1947 je postal izredni profesor bibličnih ved na teološki fakulteti v Ljubljani, ki jo je od
1950 do 1966 vodil kot dekan. Stanko Cajnkar je svoje spomine na otroštvo in mladost opisal v povesti
Križnarjevi. Domačija je bila leta 2016 v celoti obnovljena. Na njegovi rojstni hiši je postavljeno obeležje
v obliki spominske plošče. V notranjosti domačije je urejena spominska soba, katera je tudi na voljo za
ogled.
Savski ribnik in Stajnkov mlin
Savski ribnik je priljubljeno zbirališče športnih ribičev. Obsega 14,4 ha in leži na
nadmorski višini 220 m. Največja globina ribnika je približno 3 m, kar ga uvršča med
ribnike, čeprav površina ustreza jezeru. V ribniku prevladujejo krapi, amurji, somi,
babuške in ploščiči. Ribolov je možen vsak dan od zore do mraka. Ob petkih, sobotah
in nedeljah je možen nočni ribolov.
Stajnkov mlin se v pisnih virih prvič omenja leta 1832. Vodni mlin ima več kot 200letno tradicijo in je prenehal delovati leta 1984, ko je umrl zadnji mlinar.
Ponovno so mlin odprli po temeljiti obnovi leta 1996. Obnovil ga je veliki mlinski
mojster Konrad Repa, ki je izdeloval mline po vsej Jugoslaviji. Mlin so obnovili
tako, da je ohranil svojo prvotno obliko, kljub novim elementom, ki so potrebni
za boljše delovanje. Mleli so koruzo in druga žita. Danes mlin več ne deluje,
vendar je na voljo za ogled, saj ima mlin etnološki, izobraževalni in turistični
pomen.
Zraven ribnika se nahaja okrepčevalnica Pri ribniku. V toplih mesecih je odprta »zunanja kuhinja«, kjer
lahko okusite ribje specialitete, pa tudi druge jedi.
Župnijska cerkev Svetega Tomaža
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V centru kraja se nahaja Župnijska cerkev Svetega Tomaža, ki ima zelo bogato
notranjost. Zgrajena je bila med leti 1715 in 1727 s pomočjo fevdalnih donatorjev.
Posvečena je bila leta 1742. To je velika, stilno napredna arhitektura, ki med prvimi
pri nas uveljavlja enovito, centralno zasnovano stavbo s tlorisom v obliki enokrakega
križa in s pol kupolasto poudarjenim osrednjim prostorom. Notranjščino pokrivajo
freske Jakoba Brolla iz leta 1894, ki jih je 30 let pozneje obnovil Franc Horvat.
Originalna baročna oprema se na žalost ni ohranila; sedanja je iz začetka 20. stoletja,
oblikovana v neorenesančnem slogu. V cerkvi se še danes radi družijo ljudje, posebej
tretjega julija, ko je dan farnega zavetnika in občinski praznik.
V neposredni bližini cerkve, v poslopju stare šole se nahaja »Zbirka starih predmetov«.
Klet Muzej Brumen
Na Koračkem vrhu, na 300 metrov nadmorske višine, je ohranjena stara klet
Brumen, izvirna in avtentična zgradba kulturne dediščine, ki je stara vsaj 255 let, o
čemer priča izklesana letnica 1757 nad vrati. »Cimprača« je zgradba zgrajena iz
lesenih brun, ometana z zunanje in notranje strani z ilovico, ki so ji primešali koščke
slame. Ostrešje je povezano z lesenimi klini in krito s slamo. Okna so majhna z
vgrajenimi železnimi križi, tla so iz zbite gline, stare opeke in lesenih desk. V
»cimprači« so razstavljeni številni stari predmeti npr. stara posoda za mast z letnico
1824, ter lepo ohranjene skrinje za shranjevanje oblačil. Razstavljeni predmeti
prikazujejo življenje in delo na kmetiji nekoč. Obnovljena je tudi vinska klet, ki je ohranjena v izvirnem
stanju. V njej sta razstavljeni stara vinska posoda in oprema, ki so jo nekoč uporabljali pri kletarjenju;
v starih lesenih vinskih sodih pa je vino iz Brumnovih vinogradov. Ob hiški je posajena tudi potomka
najstarejše trte na svetu, modra kavčina. http://www.kletmuzejbrumen.si/
Smučišče Globoki klanec
Globoki klanec je edino prleško smučišče. Kadar naše griče pokrije snežna odeja, tu lahko smučate med
vinogradi, kar je za smučišče zelo nenavadno. Zgrajeno je bilo leta 1997. Dolžina smučišča je 520 m.
Opremljeno je z razsvetljavo za nočno smuko, vlečnica je opremljena s sidri, ima teptalca snega. Že leta
2003 so začeli z izgradnjo infrastrukture za umetno zasneževanje. Položili so cevovod in vgradili
betonske jaške z odcepi za snežne topove v dolžini 250 m.
Razgledni stolp Gomila
Gomila je 352 metrov visok razgledni grič v Slovenskih goricah in hkrati najvišji vrh vzhodnih Slovenskih
goric, ki predstavlja stičišče štirih občin: Juršincev, Svetega Tomaža, Ljutomera in Svetega Jurija ob
Ščavnici. Na njem stoji 17,5 metra visok kovinski razgledni stolp. Prvotno je bil lesen, a ga je podrlo
neurje. Sedanji stolp je v preteklosti služil kot opazovalni stolp JLA. Stolp je posvečen izumitelju Janezu
Puhu (1862-1914), domačinu iz bližnjega zaselka »Oblačjek«. Stolp so odprli ob 130. obletnici njegovega
rojstva. Mimo vodijo številne označene pohodniške poti in kolesarske poti, zato je tam kontrolna točka
(KT-7). S stolpa se odpira lep razgled po Slovenskih goricah, proti severovzhodu prek Murskega polja
do Prekmurja, proti jugu prek Ptujskega polja in Haloz do Boča, Donačke gore in Maclja vse do
Medvednice, proti zahodu prek Slovenskih goric do Pohorja. Po želji se bomo na razgledni stolp tudi
povzpeli, kjer se nam bo odprl zares krasen razgled na širšo okolico.
»Arboretum Viher«, Gradišče
Okrasni vrt nastaja že nekaj desetletij. Spomladi se lahko po urejenih potkah sprehodite pod cvetočimi
krošnjami magnolij. Cvetovi so različnih barv in velikosti. Nekatere magnolije zacvetijo tudi pozneje.
Maja in junija zacvetijo številni rododendroni. Sredi vrta je manjši ribnik z zlatimi ribicami in fontano.
Družina Viher že 50 let zbira raznovrstne kakteje. V jesenskem času si lahko ogledate plodove asimin –
nekateri jih imenujejo indijanske banane.
CNC ART, Matej Kukovec s.p.
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Izdelava okrasnih predmetov iz lesa z različnimi stroji CNC (tudi 3D izdelki). Ponudbo si lahko ogledate
na FB strani https://www.facebook.com/cncartkukovec/.

3.2.2 PRIORITETNE NALOGE TIP SVETI TOMAŽ



Postavitev pojasnjevalnih in usmerjevalnih tabel.



Dokončna izdelava in tisk turističnega zemljevida občine – karta.



Pridobiti spalne kapacitete (že v fazi dogovarjanja s potencialnimi ponudniki).



Kolesarske in pohodne poti (projekt ureditve pohodnih in kolesarskih poti je dobra osnova za
oblikovanje destinacije primerne za aktivno preživljanje prostega časa tako gostov kot domačinov).
Povezava z Biotermami Mala Nedelja – gostje si želijo spoznavati bližnjo okolico.



Poiskati lokacijo in prestaviti Zbirko starih predmetov (trenutno v stari šoli).



V fazi urejanja je tudi stalna razstava gobelinov (vsi so narejeni po Vilerjevem sistemu, različnih
velikosti in pa uporabljeno je ogromno različnih barv).



Ureditev poti za obhod ribnika v Savcih.



Naloga prihodnjih let je ponovno odprtje športnega parka Mostiščar 2 (Koračice - Branko Kralj), kjer
je še pred nekaj leti bila možnost najema prostora za piknike.



Ranč v Zagorju (Zemljič Viktor) – je še v fazi dograditve in urejanja. Tu nastaja prostor za zabave,
omogočeno bo tudi prenočevanje. Veliko prostora za različne dejavnosti. V sklopu ranča stoji tudi
hlev za konje. Trenutno imajo tri.



Poteka iskanje ideje za tradicionalni dogodek pri Svetem Tomažu (povezan s kakšno tradicionalno
jedjo ipd.).



Gospa Jelka Lorber iz Koračic ponuja domače izdelke: sezonska ponudba čajev, džema, sladoleda,
soka, prav tako izvaja tudi predavanja – kako pripraviti visoko gredo ipd. – tukaj je opozorila, da so
dejavnosti primerne tudi za osnovnošolce…

2

Športni park Mostiščar je naša šola leta 2002 že predstavljala na festivalu Turizmu pomaga lastna glava.
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4. TURISTIČNI PRODUKT – Z LUČKARJEM VSTOPITE SKOZI
VRATA PRLEKIJE
4.1 CILJI
-

maskota dogodkov je Lučkar,
rdeča nit dogodkov je igra svetlobe podnevi in ponoči,
oblikovati turistični program za različne tipe turistov,
program je enodnevni splet različnih ogledov vasi, turističnih zanimivosti in dejavnosti za
udeležence,
v program vključiti različna občinska društva in podjetnike,
v program zajeti vse letne čase,
izdelati terminski in finančni okvir programov.

4.2 KDO JE LUČKAR
Vodič po vaseh občine Sveti Tomaž bo Lučkar – izmišljeni prebivalec tomaževskih gozdov.
Delno ga je v svoji pripovedi opisal Fran Ksaver Meško (Zbrana dela IV, str. 13 - 14 ):
»… Do večera so pili, čez zdravamarijo še. Ko so se razšli, si je rekel Jurij – sam je to priznal večkrat po
pravici in resnici, še rahlo nasmehnil se je ob tem spominu, ob nadaljnjih se ni smehljal: »K Ančki pojdem
nocoj pod okno.« In je prédel take in take misli, posebno pobožnih in svetih pa resnično ne. Že daleč
dol po Koračkem vrhu je prišel v tem grešnem premišljevanju, ki pa se mu je tedaj dozdevalo prav lepo
in prijetno. Kar zagleda ob cesti na križpotju, tam, kjer se odcepi ena cesta na Séjance, druga, na levo,
proti Hranjigovcem, tam zagleda čudnega možička, majhnega, še malo grbast je menda bil, zato se je
zdel še manjši. Zelen klobuk mu je čepel na črnolasi glavi, za klobučkom je gorelo v noč podjetno
zavihano rdeče pero. Obraz bled, da se je blestel iz noči kakor sneg pozimi; še bolj so se blestele čudno
žareče oči.
»Pa mi pokima, spak, še s prstom mi pomigne in pravi poltiho, a odločno: ,Pojdi z menoj!ʼ In se je obrnil
proti Séjancem dol. ,Kaj? Kako? Kam? Saj grem vendar v Ključarovce, kar naravnost po vrhu dol,ʼ sem
se branil v mislih. Glasno zgagi tega še reči nisem upal, tako nekako čudno mi je bilo pri srcu. Pa se
možiček nič zmenil ni za moje misli. ,Pojdi! ʼ In je šel pred menoj, jaz za njim kakor teliček za soljo. A v
mislih sem mu govoril naprej in naprej: ,Saj to ni moja pot! Nočem s teboj. V Ključarovce dol grem, k
Ančki. ʼ Še ustavil sem se nekaj krati. Pa me je škrat peklenski ošinil s takim pogledom, da mi niti reči
ni bilo treba: ,Pojdi! ʼ Kar šel sem, dasi sem vedel, da grem čisto napak.« …« 3
Delno pa se je lik ohranil v pripovedovanju starejših rodov, ki pripovedujejo o majhnih človečkih z
lučkami, ki človeka ponoči na poti skozi gozd čisto zmedejo in se na svoji poti izgubi.
Helena Viher pripoveduje, da je pred približno 40 leti o svoji nočni poti po gozdu poročal pokojni Pergar
Franc iz Zagorja: »Nekega večera sem pešačil iz Svetega Tomaža v Zagorje po gozdni poti čez Dedošak
(op.: domači izraz za gozd pod cerkvijo Svetega Tomaža). Nenadoma so okrog mene pričeli tekati palčki,
tako, da sem se komaj premikal naprej. To so bili Lučkarji, ker so v rokah imeli majhne lučke. Tako so
tekali, kot majhni vragci! Gotovo je to zato, ker me je zadnjič na kožuhanju nek moški pogledal skozi
rokav in me je zacopral. «

3

Fran Ksaver Meško (Zbrana dela IV, str. 13-14 )
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Nekaj podobnega je o nočnem srečanju v gozdovih z Lučkarji pripovedoval tudi Jože Munda (po domače
Potekarof Pep) iz Zagorja.
Helena Viher je smeje pripomnila, da se je to večkrat zgodilo tistim, ki so malo preveč popili in v omami
imeli privide.
Če preberemo celotno pripoved iz Meškove knjige (Zbrana dela IV – poglavje Slovenske gorice),
spoznamo, da je bilo v ljudskih pripovedih pri Svetem Tomažu nekaj desetletij nazaj veliko čarobnih
bitij, ki so burili človeško domišljijo.
A naš Lučkar obiskovalcem ne nagaja, temveč jim pomaga tako, da se »izgubijo« v lepotah narave in
znamenitostih Svetega Tomaža.
Kot smo lahko prebrali v opisu Pergar Franca, je Lučkar imel v roki lučko. Lučka oddaja svetlobo, sveti
popotniku skozi noč in ga varno vodi po poti.
Prav tako so naši kraji v samem vrhu po številu sončnih ur v severovzhodni Sloveniji
(http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/image/sl/by_variable/solar-radiation/meanbright-sunshine-duration_year_81-10.png).
Iz tega razloga smo nočno in dnevno svetlobo izbrali kot vodilo pri pripravi naših programov. Posamezni
turistični sklopi bi se zato izvajali ob pomembnih letnih svetlobnih spremembah – ob menjavi letnih
časov4:


pomlad z začetkom na pomladno enakonočje okoli 21. marca,



poletje z začetkom na poletni sončev obrat okoli 21. junija,



jesen z začetkom na jesensko enakonočje okoli 23. septembra,



zima z začetkom na zimski sončev obrat okoli 21. decembra.

Naslednji kriterij so različni tipi turistov, ki jih želimo privabiti v naše kraje:
1. družin,
2. mladi (avanturisti) – skupine,
3. ljubitelji narave – skupine,
5. turisti, ki si želijo ponudbe iz višjega cenovnega razreda.

Trenutno pri Svetem Tomažu še ni prenočitvenih kapacitet. V občini je v pripravi projekt, ki bo
popotnikom omogočal prenočitev pri Svetem Tomažu. Dokler prenočišča ne bodo urejena, bi se povezali
z Biotermami Mala Nedelja, kjer so gostje tudi izrazili željo po raziskovanju okoliških krajev.

4 Letni časi se menjujejo različno, VIR: https://sl.wikipedia.org/wiki/Letni_%C4%8Dasi, 28. 1. 2018
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4.3 Z LUČKARJEM SKOZI LETNE ČASE
4.3.1 POMLAD

Z LUČKARJEM PREBUJAMO POMLAD
KDAJ: Pomladansko enakonočje, prva sobota po 21. marcu.
ENODNEVNI PROGRAM – CILJNA SKUPINA: družine, mladi, ljubitelji narave
V pomladnem času vas bomo s turističnim vlakcem popeljali na krožno vožnjo po vaseh Svetega Tomaža.
Začetna točka bo domačija Stanka Cajnkarja, kjer od lani deluje Turistično informativna pisarna. Tu
boste izvedeli osnovne podatke o kraju, ki si ga boste ogledali in spoznali Lučkarja, ki vas bo spremljal
skozi celoten program. Od TIP se bomo peš odpravili do Savskega jezera, kjer si bomo ogledali
obnovljeni Stajnkov mlin. Učenci lutkovne skupine OŠ Sveti Tomaž vam bodo predstavili zgodbo o
Kačjem kralju, kot jo je po ljudskih pripovedih zapisal Fran Ksaver Meško. Ob jezeru stoji Bar ribnik, kjer
se bomo okrepčali z domačimi namazi, domačim kruhom in sokom. Ob jezeru nas bo počakal turistični
vlakec. Popeljal nas bo skozi vasi Savci, Sveti Tomaž, Gornji Ključarovci, Sejanci, Bratonečice do
najmanjše vasi v občini, Gradišče. Na vrtu družine Viher si je možno ogledati različne okrasne rastline.
Z vlakcem se bomo preko griča Kostanj popeljali do Koračic, kjer stoji športni park Mostiščar. Tu nam
bo Gostišče Ozmec postreglo z izvrstnim kosilom. V nadaljevanju dneva se bomo razdelili na dve skupini:
otroci bodo v delavnici ustvarjali z glino, starejši pa bomo prisluhnili praktičnim nasvetom o vzgoji in
uporabi zelišč. Sledile bodo štafetne igre, ki bodo prispevale k dobremu počutju vseh udeležencev. Z
Lučkarjem se bomo popeljali še na zadnjo vožnjo do izhodiščne postaje v Savcih in se poslovili. Vabljeni
na prijetno vožnjo po vaseh Svetega Tomaža!
OPOMBA: Turistični program bi bilo možno tržiti od marca do oktobra, vsako soboto. Ogled v Arboretumu
bi bil temu primerno prilagojen (magnolije, rododendroni, kaktusi, asimine). Podobno bi se lahko
menjavale dejavnosti ustvarjalne delavnice in vrtnarskih predavanj.
ČAS
8.00
8.30

8.30
10.00

VSEBINA
Lučkarjev pozdrav,
predstavitev občine
Sveti Tomaž in
Cajnkarjeve domačije
Pešačenje do ribnika,
ogled Stajnkovega
mlina, Lučkarjeva
pripoved o kačjem kralju
(Priloga 4)

KRAJ

SODELUJOČI

Savci, TIP

Vodič, igralec KD (Lučkar)

Savci–ribnik–mlin

Vodič, igralec KD (Lučkar), lutkovna
skupina OŠ Sveti Tomaž

10.00
10.30

Malica iz »korpeca«

Savci - ribnik

Bar Ribnik Savci

10.30
11.00

Vožnja s turističnim
vlakcem

Savci–Sveti Tomaž–Gornji
Ključarovci–Sejanci–
Bratonečice–Gradišče

Ozmec, vodič

11.00
12.00

Ogled Arboretuma Viher

Gradišče

Marko Viher

OŠ Sveti Tomaž
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12.00
12.15
12.30
13.30

Vožnja s turističnim
vlakcem

Gradišče–Kostanj–
Koračice, Mostiščar

Ozmec, vodič

Kosilo

Mostiščar

Gostišče Ozmec, catering

13.30
14.30

ZA OTROKE
Ustvarjalne delavnice
(glinena lučka)
ZA STARŠE
predavanje – zelišča

Mostiščar

Vodič, igralec KD (Lučkar)
Veržej – DUO
gospa iz Koračic

14.30
15.30

Štafetne igre za vse
udeležence

Mostiščar

ŠD Sveti Tomaž

15.30
15.50

Vožnja s turističnim
vlakcem

Koračice–Sveti Tomaž–
Savci

Ozmec, vodič

16.00

Zaključek

TIP Savci

Vodič, igralec KD (Lučkar)

4.3.2 POLETJE

LUČKARJEV FESTIVAL SVETLOBE IN GLASBE
KDAJ: Kresna noč, okoli 21. junija (sovpada z občinskim praznikom – 3. julij)
ENODNEVNI PROGRAM – CILJNA SKUPINA: družine, mladi, ljubitelji narave
V času občinskega praznika, konec meseca junija in v začetku julija, tradicionalno potekajo različne
prireditve – pohod od Meška do Cajnkarja, kolesarjenje, gasilske veselice, kulturni dogodki, svečana
sveta maša.
V okolici Savskega ribnika bo v času občinskega praznika postavili šotorišče, kjer bodo lahko obiskovalci
iz drugih krajev zadržali dlje časa.
Dogajanje v občini bo obogateno z veliko prireditvijo z nazivom »Lučkarjev festival svetlobe in glasbe«,
kjer se bodo na različnih prizoriščih v centru Svetega Tomaža zvrstili različni dogodki. Pred svečano
otvoritvijo večera bodo otroci ob Lučkarjevem vodstvu izdelali papirnate laterne, saj se morajo do spusta
v zrak posušiti. Po otvoritvi bo sledil svečan prižig kresnega ognja, okrog katerega se bodo v
nadaljevanju večera zvrstili nastopi gostujočih artistov. V prijetnem ambientu Gostilne Ozmec bodo
gostje uživali ob romantični svetlobi sveč in izvrstni lokalni hrani. Na glavnem prizorišču se bodo odvijali
koncerti različnih glasbenih skupin in različnih zvrsti. Ko se bo popolnoma znočilo, se bo na fasadi stare
šole odvijala posebna svetlobna projekcija. Športni park je osvetljen z žarometi in bo ta večer namenjen
različnim športnim turnirjem in tekmovanjem. Iz travnatega prostora pod vrtcem in šolo bodo v zrak
poletele otroške laterne in tako daleč naokrog ponesle vest o Lučkarjevem festivalu svetlobe in glasbe
pri Svetem Tomažu. Vabljeni na Lučkarjev praznik svetlobe!
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ČAS
18.00
18.30
19.30

20.30

20.30
2.00

VSEBINA

KRAJ

Lučkarjev pozdrav
Delavnica –
izdelava papirnatih
latern
Otvoritev
Lučkarjevega
večera svetlobe in
glasbe
Pozdrav župana
Prižig kresnega
ognja
Različne dejavnosti
v centru Svetega
Tomaža:
- zaprt za promet,
večerja ob svečah,
artisti z ognjem +
gostinska ponudba,
+ koncerti
glasbenih skupin,
svetlobna projekcija
na fasado,
športne igre pod
reflektorji,
spuščanje latern

CILJNA SKUPINA

SODELUJOČI

Sveti Tomaž, dom
krajanov

družine

Vodič, igralec KD
(Lučkar – ves večer
kroži med ljudmi)

Sveti Tomaž, dom
krajanov

družine

Društvo prijateljev
mladine

Sveti Tomaž

vsi

KD Fran Ksaver
Meško

vsi

društva
gostinci
glasbene skupine

Sveti Tomaž
Gostišče Ozmec
večnamenski
prostor pri domu
krajanov
stara šola
igrišče
prostor pod šolo

4.3.3 JESEN

KMEČKA OPRAVILA OB PETROLEJKI Z LUČKARJEM
KDAJ: Jesensko enakonočje, okrog 23. septembra
ENODNEVNI PROGRAM – CILJNA SKUPINA: družine, ljubitelji običajev in ljudskega izročila
Občina Sveti Tomaž je prepredena s kmetijskimi površinami. V jesenskem času, ko je vrhunec spravila
kmetijskih pridelkov, je prav, da temu dogajanju namenimo poseben dan. Obiskovalci si bodo že v
popoldanskem času lahko ogledali Klet Muzej Brumen. Od 16. 00 bo na večnamenskem prostoru pri
Domu krajanov potekalo kuhanje posebne jedi iz krompirja in moke – po domače »ožejeni žgejnki«.
Vzporedno s tekmovanjem bo potekala glasbena spremljava ljudskih pevcev in godcev. Ob 19. uri bo
na večnamenskem prostoru ob Domu krajanov otvoritev Večera pod petrolejkami – ves večer se bodo
predstavljala domača kmečka opravila današnjih in starejših dni. Ob šaljivem vzdušju domačih igralcev,
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pevcev in glasbenih skupin boste lahko poskusili domače dobrote gospodinj in tomaževskih
vinogradnikov. Vabljeni na jesensko obarvano prireditev!

ČAS

VSEBINA

15.00
18.00

Ogledi Kleti Muzeja
Brumen
Tekmovanje v
kuhanju »Ožejenih
žgejnkof«
Zaigrajmo in
zapojmo po
domače

16.00
18.30
16.00
18.30

Otvoritev večera
ob petrolejkah

19.00

Prikaz različnih
jesenskih-zimskih
kmečkih opravil:
prešanje
kožühanje
koline
peročes
gostüvaje

20.15
00.00

Vmes glasbeni
nastopi in
gostinska ponudba.

KRAJ

CILJNA SKUPINA

SODELUJOČI

Koračice

ljubitelji kulinarike in
starih običajev

Družina Brumen

ljubitelji kulinarike

Društvo gospodinj

ljubitelji glasbe

KD Sveti Tomaž

večnamenski
prostor ob Domu
krajanov
večnamenski
prostor ob Domu
krajanov
večnamenski
prostor ob Domu
krajanov

Večnamenski
prostor ob Domu
krajanov

vsi

vsi

društva
gostinski ponudniki
domači obrtniki

Nakup različnih
domačih dobrot.
4.3.4 ZIMA

LUČKARJEV PRAZNIČNI DECEMBER
KDAJ: Ves mesec december
VSEBINE SE IZVAJAJO VES MESEC, CILJNA SKUPINA: družine, ljubitelji umetnosti
Adventni čas je čas pričakovanja. S prižiganjem svečk razsvetljujemo svoje domove, ki najlepše zasijejo
v času božiča. Vzdušje iz domov bomo preselili tudi v center Svetega Tomaža, ki bo iz tedna v teden
lepše sijal ob pomoči domačih ustvarjalcev. Na prvo adventno nedeljo zvečer bo Sveti Tomaž zasijal v
prazničnih lučkah. Ob cerkvi bo stala osrednja praznična smreka, ki bo na začetku meseca okrašena le
z lučkami. Vsak teden se bodo dodali novi okraski, ki bodo delo domačih ustvarjalcev. Dokončno bo
okrašena teden dni pred božičem.
Na različnih mestih v centru Svetega Tomaža se bodo nahajale različne skulpture, ki bodo bodisi
osvetljene, bodisi zgrajene/sestavljene iz lučk. Izdelale jih bodo vaščani vsake vasi občine Sveti Tomaž,
posamezniki in po želji društva, vrtec, osnovna šola. Ves mesec bo potekalo tekmovanje skulptur v
nabiranju všečkov na Facebooku. Končna razglasitev zmagovalca bo na silvestrovo zvečer. Prvo
adventno nedeljo in vsako soboto zvečer bo na avtobusnem postajališču omogočen dvig in spust z
balonom z razgledom na praznično osvetljeni Sveti Tomaž (balon bo pripet in se bo dvignil nekje do
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višine 50 m). Ob sobotah se boste od 18. do 22. ure lahko pogreli ob keksih, potici, čaju in kuhanem
vinu. Ob ugodnih zimskih razmerah – sneženju in nizkih temperaturah boste lahko uživali ob spustu po
smučišču Globoki klanec. 5. 12. v centru Svetega Tomaža pričakujemo svetega Miklavža z njegovim
spremstvom. Vsi pridni lahko pričakujete tudi manjše darilce. Prvo soboto v mesecu se bomo z baklami
podali od Meškove do Cajnkarjeve domačije. Med potjo bomo srečali literarne like iz njunih knjig.
Povratek nazaj bo z avtobusom. Drugo soboto v mesecu boste na prostoru za tržnico v centru Svetega
Tomaža lahko poiskali darila za vaše najbližje – na Praznični tržnici bodo svoje izdelke prodajali domači
ustvarjalci in drugi ponudniki domačih dobrot. Tretja sobota bo namenjena medgeneracijskemu
druženju – z Lučkarjem boste iskali skriti zaklad. Na praznik samostojnosti in enotnosti, 26. 12. boste
v cerkvi Svetega Tomaža uživali ob ubranem petju cerkvenega pevskega zbora in mojstrskemu
prebiranju tipk orglarskega umetnika. Koncert bo nekaj posebnega, saj bo cerkev osvetljena s svečami
– tako, kot so to doživljali naši predniki. 31. 12. zvečer bo v centru Svetega Tomaža potekalo
pričakovanje polnočnega skoka v novo leto. Ob 23. uri bo razglasitev zmagovalca svetlobnih skulptur.
Slavnosten vstop v novo leto bo pospremljen z ognjemetom, ki je vsako leto prava paša za oči. Vabljeni
v decembrsko razsvetljeni Sveti Tomaž!

ČAS
Prva
adventna
nedelja
18.00
22.00
Prva
adventna
nedelja in
vsaka
sobota
18.00
22.00
Ves
mesec
(pogoj:
snežna
odeja)
5. 12.
18.00
20.00

Prva
sobota v
decembru
18.00
22.00

OŠ Sveti Tomaž

VSEBINA

KRAJ

CILJNA SKUPINA

SODELUJOČI
Društva
OŠ Sveti Tomaž

Prižig prazničnih
lučk

center Svetega
Tomaža

vsi

Vrtec in OŠ Sveti
Tomaž
rokodelci

Dvig z balonom:
pogled iz zraka na
osvetljeni Sveti
Tomaž.
Gostinska ponudba.

center Svetega
Tomaža

vsi

Nočna smuka na
smučišču Globoki
klanec

Koračice

ljubitelji športa

Športno društvo

Prihod Svetega
Miklavža.
Gostinska ponudba

center Svetega
Tomaža

družine

Društvo prijateljev
mladine
Gostilna Ozmec, Bar
pri cerkvi

Ključarovci –
Sveti Tomaž Savci

družine, ljubitelji
umetnosti

Turistično društvo
KD Sveti Tomaž

balonar
gostinci

Pohod z baklami od
Meška do
Cajnkarja.
Na poti se srečujejo
z različnimi
literarnimi osebami
iz njunih knjig.
Omogočen je
avtobusni prevoz na
izhodišče pohoda.
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Druga
sobota v
mesecu
18.00
22.00
Tretja
sobota v
mesecu
18.00
22.00
26. 12.
19.00
31. 12.
23.00

23.59

OŠ Sveti Tomaž

Turistično društvo
Praznična tržnica

Center Svetega
Tomaža

vsi

Društvo gospodinj
obrtniki in rokodelci

Iskanje
Lučkarjevega
zaklada.

Športno društvo
Center Svetega
Tomaža

mladi, družine,
starejši občani

Medgeneracijsko
druženje
Koncert ob svečah
Razglasitev
zmagovalca
Facebookovega
glasovanja za
najlepšo svetlobno
skulpturo.
Slavnostni
ognjemet

Turistično društvo
Društvo upokojencev

cerkev Svetega
Tomaža

ljubitelji kulture

Cerkveni pevski zbor
orglarski umetnik

Center Svetega
Tomaža

vsi

Občina Sveti Tomaž
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4.4 IZVEDBENA SHEMA
Ob koncu koledarskega leta se napravi celoletna analiza in pripravi programska shema za prihodnje leto.
K izvedbi programov se povabi podjetnike in institucije iz občine Sveti Tomaž (glej Priloge 1, 2 in 3).

JANUAR – prvi torek, TIP: analiza decembrskega dogodka, finančni okvir, sklic sodelujočih, razdelitev
nalog, pridobivanje potrebnih soglasij za izvedbo prireditev, informiranje medijev, iskanje sponzorjev.
FEBRUAR - prvi torek, TIP: pregled trenutnega stanja, programski popravki in potrditev programa,, stik
z mediji in okoliškimi turističnimi pisarnami, iskanje sponzorjev.
MAREC – prvi torek, TIP: pregled trenutnega stanja, oglaševanje v medijih, stik z mediji in okoliškimi
turističnimi pisarnami, informiranje okoliških hotelov in zdravilišč.
Teden dni pred izvedbo: sestanek sodelujočih, razdelitev nalog, korekcije.
prva sobota po 21. marcu – izvedba turističnega dogodka.

APRIL – prvi torek, TIP: analiza marčevskega dogodka, finančni okvir junijskega dogodka, sklic
sodelujočih, razdelitev nalog, pridobivanje potrebnih soglasij za izvedbo prireditev, informiranje medijev,
iskanje sponzorjev.
MAJ – prvi torek, TIP: pregled trenutnega stanja, programski popravki in potrditev programa,, stik z
mediji in okoliškimi turističnimi pisarnami, iskanje sponzorjev.
JUNIJ – prvi torek, TIP: pregled trenutnega stanja, oglaševanje v medijih, stik z mediji in okoliškimi
turističnimi pisarnami, informiranje okoliških hotelov in zdravilišč.
Teden dni pred izvedbo: sestanek sodelujočih, razdelitev nalog, korekcije.
Prva sobota po 25. juniju – izvedba turističnega dogodka.

JULIJ – prvi torek, TIP: analiza junijskega dogodka, finančni okvir, sklic sodelujočih, razdelitev nalog,
pridobivanje potrebnih soglasij za izvedbo prireditev, informiranje medijev, iskanje sponzorjev.
AVGUST – prvi torek, TIP: pregled trenutnega stanja, programski popravki in potrditev programa,, stik
z mediji in okoliškimi turističnimi pisarnami, iskanje sponzorjev.
SEPTEMBER – prvi torek, TIP: pregled trenutnega stanja, oglaševanje v medijih, stik z mediji in
okoliškimi turističnimi pisarnami, informiranje okoliških hotelov in zdravilišč.
Teden dni pred izvedbo: sestanek sodelujočih, razdelitev nalog, korekcije.
Prva sobota po 21. septembru – izvedba turističnega dogodka.
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OKTOBER – prvi torek, TIP: analiza septembrskega dogodka, finančni okvir, sklic sodelujočih, razdelitev
nalog, pridobivanje potrebnih soglasij za izvedbo prireditev, informiranje medijev, iskanje sponzorjev.
NOVEMBER – prvi torek, TIP: pregled trenutnega stanja, programski popravki in potrditev programa,,
stik z mediji in okoliškimi turističnimi pisarnami, iskanje sponzorjev.
DECEMBER – prvi torek, TIP: sestanek sodelujočih, pregled trenutnega stanja, oglaševanje v medijih,
stik z mediji in okoliškimi turističnimi pisarnami, informiranje okoliških hotelov in zdravilišč, razdelitev
nalog, korekcije.
Posamezne prireditve cel mesec december.

4.5 CENIKI, TAKSE
Seznanitev lokalne skupnosti o prireditvi – takse prosto
Dovoljenje za začasno obremenitev s hrupom

22,60 € - presodi organizator, če je potrebno

SAZAS - prijava (spored izvedenih del )
Prijava javne prireditve na upravni enoti

22,60 €

IPF – za predvajanje glasbe s CD in ostalo

cca 60 €

Najem turističnega vlakca – 200 €
Balonarski polet - http://www.balonarstvo.si/
Varovanje - http://www.sintal.si/storitve-varovanja/varovanje-prireditev/
Objava v medijih (Radio Maxi)

OŠ Sveti Tomaž

20

Z Lučkarjem vstopite skozi Vrata Prlekije

5. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Osrednji lik grafične podobe (vabila, plakati, …) je Lučkar, lik iz ljudskih pripovedi iz vasi Sveti Tomaž.
Je nagajiv možiček, ki je z našo pomočjo dobil novo nalogo: ne nagajati, temveč biti prijeten sopotnik
po Svetem Tomažu in okoliških vaseh.
Lučkar v roki nosi svetilko – laterno. Svetloba, ki jo svetilka oddaja, je glavno vodilo skozi program, kar
se izraža tudi v grafični podobi.
Na sprednji strani vabil se Lučkar pojavlja v različnih letnih časih, saj se Lučkarjeve prireditve časovno
navezujejo na letne čase. Ob Lučkarju so na vabilu fotografije s prireditev, s čimer vabi obiskovalce, da
se le-teh v čim večjem številu tudi udeležijo.
Na hrbtni strani vabila je zapisan Lučkarjev program.
Več v Prilogi 5.
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6. NASTOP NA TURISTIČNI TRŽNICI
Naš razstavni prostor bo imel obliko štirih stebrov. Vsak steber bo predstavljal en letni čas in bo temu
primerno barvno ponazorjen. Stebri bodo imeli poličke, vdolbine, poudarjene s svetlobnimi efekti. Na
poličkah se bodo nahajali predmeti in podobe, ki bodo ponazarjale posamezen turistični dogodek. Služile
bodo tudi kot prostor za brošure. Na sredi med stebri bo dvostranski napis: na eni strani »Z Lučkarjem
vstopite skozi vrata Prlekije«, na drugi pa Občina Sveti Tomaž.
Avtorji bomo oblečeni kot Lučkar, razlikovali se bomo po letnih časih. Ena skupina bo obiskovalcem na
voljo ob stojnici, druga skupina bo krožila po prireditvenem prostoru in kupce vabila k obisku stojnice.
Ob stojnici bo prisoten tudi vodič. Obiskovalcem naše stojnice bomo ponudili sodelovanje v nagradni
igri – na lističu bodo morali odgovoriti na nagradno vprašanje, dodati svoje ime in telefonsko število.
Ob zaključku prireditve bomo pripravili žrebanje nagrade. V primeru, da izžrebanec ne bo prisoten, bomo
opravili telefonski klic in ga obvestili, da je prejemnik nagrade in se dogovorili o načinu in terminu
izročitve nagrade.
Na prireditev smo povabili tudi vodjo Turistične pisarne Sveti Tomaž, gospo Blanko Kosi Raušl, župana
občine Sveti Tomaž, gospoda Mirka Cvetka in ravnateljico OŠ Sveti Tomaž, gospo Irmo Murad.
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7. ZAKLJUČEK
Pred načrtovanjem projektne naloge smo z delom pričeli entuziastično in zagnano. Pričakovali smo, da
bomo z našimi idejami in sestavo turističnega programa pripravili konkreten in izvedljiv projekt.
Dogovarjali smo se z vsemi sodelujočimi skupinami, sodelovali z gospo Blanko Kosi Raušl iz Turistične
pisarne in županom občine Sveti Tomaž.
Med iskanjem sodelujočih v turističnem programu, se nam je orisala realna slika dejanskih možnosti
trženja na območju občine Sveti Tomaž. Organizacije in tudi posamezniki, ki imajo potencialne možnosti
turistu ponuditi zanimivo odkrivanje lepot, kulinarike, športnih možnosti in kulture v kraju, nimajo
urejene možnosti izstavitve računa.
Kljub temu smo sestavili programe, ki so izvedljivi; namenjeni so turistu, ki želi preživeti prijeten dan v
kraju.
V mislih smo imeli različne tipe turistov, a v našem kraju bo potrebno še marsikaj postoriti, preden bodo
v kraj pričeli prihajati obiskovalci, ki si želijo višjega nivoja turistične ponudbe.
Nalogo bomo predstavili občanom Svetega Tomaža – z namenom prikaza realnega stanja ter vseh
neizkoriščenih možnosti. Upamo, da koga opogumimo za »korak naprej« v smislu trženja.

Avtorji turistične naloge z vodjo Turistično informativne pisarne, go. Blanko Kosi
Raušl
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9. PRILOGE
9.1 PRILOGA 1 - DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE V OBČINI SVETI TOMAŽ
Kulturna društva
Društvo

Naslov

Predsednik

Kulturno društvo
Fran Ksaver Meško

Sveti Tomaž 1e
2258 Sveti Tomaž

Marjana Kosi

Društvo upokojencev
Sveti Tomaž

Sveti Tomaž 44
2258 Sveti Tomaž

Jožica Rakuša

Društvo gospodinj

Sveti Tomaž 44
2258 Sveti Tomaž

Minka Brumen

Društvo

Naslov

Predsednik

Klub malega nogometa
Tomaž

Gornji Ključarovci 14
2258 Sveti Tomaž

Mitja Novak

Strelsko društvo
Katja

Sveti Tomaž 20
2258 Sveti Tomaž

Branko Zelenjak

Športno društvo
Sveti Tomaž

Sveti Tomaž 44
2258 Sveti Tomaž

Mirko Štuhec

Društvo

Naslov

Predsednik

Turistično društvo
Sveti Tomaž

Gornji Ključarovci 44
2258 Sveti Tomaž

Vanja Cizerl

Športna društva

Turistična društva

Seznam prostovoljnih gasilskih društev
Društvo

Naslov

Predsednik

Prostovoljno gasilsko društvo
Koračice

Koračice 15
2258 Sveti Tomaž

Avgust Bec

Prostovoljno gasilsko društvo
Trnovci

Trnovci 4
2258 Sveti Tomaž

Matej Belšak

Prostovoljno gasilsko društvo
Pršetinci

Pršetinci 24
2258 Sveti Tomaž

Peter Črnjavič

Prostovoljno gasilsko društvo
Savci

Savci 68
2258 Sveti Tomaž

Igor Majcen
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Gasilska zveza Sveti Tomaž
poveljnik Belšak Albin

Savci 68
2258 Sveti Tomaž

Gasilska zveza Sveti Tomaž
poveljnik Belšak Albin

9.2 PRILOGA 2 - DRUGE INSTITUCIJE IN POSAMEZNIKI









Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž, Savci 65, 2258 Sveti Tomaž (02 719 50 64), Blanka
Kosi Raušl.
Knjižnica Frana Ksavra Meška Ormož - Krajevna knjižnica Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 11, 2258 Sveti
Tomaž (02-713-30-58), Bernardka Viher.
OŠ in Vrtec Sveti Tomaž (02 719 51 05).
Klet Muzej Brumen BRUMEN http://www.kletmuzejbrumen.si/kako_do_nas.html, Minka in Jože
Brumen.
Arboretum Viher – Marko Viher.
RANČ ZEMLJIČ ZAGORJE Viktor Zemljič.
RANČ LASO, Savci.
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9.3 PRILOGA 3 - POSLOVNI OBJEKTI - AJPES5

5

Ime poslovnega subjekta

naslov

pošta

kraj

4 A AGENCIJA ZA STORITVE V
KMETIJSTVU D.O.O.

Sveti Tomaž 33, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

BAR 5, DEJAN KRALJ S.P.

Sveti Tomaž 36, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

BRUMEN LAB RAČUNALNIŠKO
PROGRAMIRANJE IN STORITVE D.O.O.

Gornji Ključarovci
7A, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Gornji
Ključarovci

DARIO TKAVC S.P. - GESS GRAFIČNO
REKLAMNI MARKETING

Pršetinci 32, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Pršetinci

DELMA DRUŽBA ZA POSLOVNE
STORITVE IN TRGOVINO D.O.O.

Trnovci 40A, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Trnovci

DOMKO PTUJ JOŽEF ŠTABUC
S.P.TRGOVINA Z GRADBENIM
MATERIALOM ,LAKI,BARVE,

Mala vas pri Ormožu
10, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Mala vas pri
Ormožu

DOMKO, ZAKLJUČNA GRADBENA
DELA, BOGDAN REIHSS S.P.

Rucmanci 17A, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Rucmanci

DRUŠTVO GOSPODINJ OBČINE SVETI
TOMAŽ

Sveti Tomaž 44, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

DRUŠTVO LJUBITELJEV
STARODOBNIH VOZIL TOMOS - KLUB
PREKRASNIH

Gornji Ključarovci
17, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Gornji
Ključarovci

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
SVETI TOMAŽ

Sveti Tomaž 44, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SVETI
TOMAŽ

Sveti Tomaž 44, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

FRIDMAN MARIJA S.P.RAČUNOVODSTVO-KNJIGOVODSTVO

Sveti Tomaž 29A,
Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

FRIZERSKI STUDIO S STIL SONJA JUS
S.P.

Rucmanci 43, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Rucmanci

GASILSKA ZVEZA SVETI TOMAŽ

Savci 68, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Savci

GRAD-TRGO PODJETJE ZA
GRADBENIŠTVO IN TRGOVINO D.O.O.

Savci 69, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Savci

https://www.ajpes.si/jolp/rezultati.asp?podrobno=0&naziv=&ulica=&posta=2258&kraj=&maticna=&davcna=&sifskup=&MAXREC=100, 28. 1. 2018
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Ime poslovnega subjekta

naslov

pošta

kraj

INŠTALIRANJE VODOVODNIH IN
OGREVALNIH NAPRAV, ROBERT
CVETKO S.P.

Rucmanci 14, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Rucmanci

JANŽEKOVIČ BORUT S.P. - VROBEL VODOVODNE IN CENTRALNE
INŠTALACIJE

Rucmanci 1, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Rucmanci

KLUB MALEGA NOGOMETA TOMAŽ

Gornji Ključarovci
14, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Gornji
Ključarovci

KOSI EMIL S.P. - ZIDARSTVO

Pršetinci 4, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Pršetinci

KOSTANJ, GOSTINSTVO, TRGOVINA
IN STORITVE, KRISTINA GRAŠIČ S.P.

Mala vas pri Ormožu
29A, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Mala vas pri
Ormožu

KOVŠE TATJANA S.P.ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE

Sveti Tomaž 9, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

KULTURNO DRUŠTVO FRAN KSAVER
MEŠKO SVETI TOMAŽ

Sveti Tomaž 44, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

LALIĆ MILAN S.P. - PRODAJNI CENTER
"MELA"

Sveti Tomaž 1G, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

LOVSKA DRUŽINA TOMAŽ PRI
ORMOŽU

Koračice 77, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Koračice

M MALAR, PLESKARSKA IN DRUGA
MANJŠA GRADBENA DELA, MILAN
TOMANIČ S.P.

Pršetinci 39, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Pršetinci

MAJCEN JOŽEF S.P. - KAMNOSEŠTVO

Savci 32, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Savci

MARIN VLADO S.P. - PREVOZNIŠTVO
IN STROJNA ZEMELJSKA DELA

Trnovci 7, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Trnovci

MONTAŽA IN VARJENJE HEBAR,
BRIGITA KOSI S.P.

Sveti Tomaž 15F,
Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

OBČINA SVETI TOMAŽ

Sveti Tomaž 37

2258

Sveti Tomaž

OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ

Sveti Tomaž 11

2258

Sveti Tomaž

PETEK JANEZ S.P. ELEKTROINŠTALACIJE IN POPRAVILO
EL. GOSP. NAPRAV

Rucmanci 65, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Rucmanci
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Ime poslovnega subjekta

naslov

pošta

kraj

PLUSKO NIZKE GRADNJE, BORIS
ZEMLJIČ S.P.

Savci 70, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Savci

PRODUCO - GRAFIČNO OBLIKOVANJE,
BOŽO LALIĆ S.P.

Sveti Tomaž 1G, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
KORAČICE

Koračice 15, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Koračice

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
PRŠETINCI

Pršetinci 23, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Pršetinci

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
SAVCI

Savci 68, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Savci

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
TRNOVCI

Trnovci 4, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Trnovci

SMUČARSKI KLUB SVETI TOMAŽ

Sveti Tomaž 12D,
Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

STRELSKO DRUŠTVO '' KATJA'' TOMAŽ

Sveti Tomaž 20, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI TOMAŽ

Sveti Tomaž 44, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

TAB, TRGOVINA, ZASTOPANJE IN
POSREDOVANJE, ANDREJA MAJCEN
S.P.

Hranjigovci 10, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Hranjigovci

TURISTIČNO DRUŠTVO SVETI TOMAŽ

Sveti Tomaž 44, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Sveti Tomaž

VIHER JANEZ S.P. - MIZARSKE
STORITVE

Savci 13, Sv. Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Savci

VZDRŽEVANJE VOZIL, IVAN KOLARIČ
S.P.

Rakovci 39A, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Rakovci

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA,
SREČKO VURUŠIĆ S.P.

Rucmanci 49A, Sv.
Tomaž

2258

Sv. Tomaž, Rucmanci
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9.4 PRILOGA 4 – PRAVLJIČNE ZGODBE IZ MEŠKOVE KNJIGE6
Ljudske pripovedi, ki jih je zapisal Fran Ksaver Meško lahko služijo kot pomoč pri izvedbi posameznih
programov.
str.: 17, 18
»In Bog, Bog, koliko čarov je v tistih naših bukovih in gabrovih gozdovih, koliko nerazvozljivih skrivnosti!
Vsaka stezica, vsak vir v teh naših lesih – tisti tako dragoceni viri, ki hodijo daleč gor z vrhov v velikih
vrčih po vodo vanje – polni čudežev in skrivnosti! Izvedenec v teh je bil berač Štefuc, tisti z rdečim
nosom, ki je zmeraj vodo hvalil, pa žganje pil, kadar vina ni bilo. Pa je bil navzlic temu izvedenec v
studencih, pesnik voda in njih čarov.
V Bacmanovem studencu v bukovju pod Koračkim vrhom ima svoj dom, zlat grad, ki ga je mogoče videti
le v kresni noči, in še tedaj le, če ima človek praprotno seme pri sebi in niti ne ve, da ga ima – povodni
kralj ima tam svoj dom. Včasih sedi pred virom in se sonči, v podobi velike zelene žabe, na glavi pa ima
zlato krono. In zakleta kraljična je tam ujeta. Bacmanov pastir jo je videl na lastne oči: lepo, vitko
belouško. Gledala ga je tako čudno prijazno in proseče, da bi jo bil skoraj pobožal, kar v naročje vzel. A
kako neroden je bil ta fant! ko se je začela proti njemu viti, se je zbal in zbežal. Ni vedel, sirota in
neroda, da bi si bil moral ulomiti tenko leskovko, z njo kačo trikrat udariti in pri tem govoriti zagovor in
čar:
Kar si bila,
bodi spet:
blaga vila!
Kar si zdaj,
od kogar imaš,
daj mu nazaj!
Pa bi se spremenila spet v najlepšo deklico, v prekrasno kraljično. In fant bi postal njen ženin, vse
zaklade njenega očeta bi podedoval.
Tako išče človeka sreča! A človek je ne vidi, ne ume, ne spozna. Pa gre usoda in sreča mimo. In
človek ostane siromak vse življenje!
In vil, koliko jih je videl ta berač! Ni ga bilo potoka v vseh sosednjih dolinah, da jih ne bi bil videl
plavati ob njem v belih, dolgih prozornih oblekah, ne menda travnika ne gozda. Zakaj ves svet je tam
poln takih čudežnih bitij. Samo za to ustvarjene oči moraš imeti, pa jih vidiš. Ako ti Bog ni dal takih
oči, jih ne boš videl nikoli! Glej in oprezaj, videl jih ne boš, če nisi ustvarjen za to.
O tisti, ki se je zaljubila v sina kmeta Kranjca, kako, da še nikoli niste slišali te zgodbe? Na kresni večer
je šel dečko od kresa, zamišljen in žalosten, ker je ves večer opazoval, kako se je njegovo izbrano
dekle, tista lepa Hojnikova Pavlica, skrivaj nasmehovala Slanovemu Tinetu. Kar počez čez travnike jo
je mahnil, da bi bil prej doma in bi morebiti zaspal, v spanju pa vso bridko žalost pozabil. Kar začuti,
da ga je nekaj objelo, dvoje mehkih, a čudno hladnih in vlažnih rok. In na ustih začuti poljub, a čisto
drugačen, kot so bili Pavličini: hladen kakor najhladnejše snežinke ob ledenem metežu sredi zime.
Takoj se je prebudil iz svoje zamišljenosti, svoje žalosti. In je zagledal čudno lepo belo vilo, ki se je k
njemu privijala. Prestrašil se je fant, ki je samo na svojo Pavlico mislil, angela varuha je na pomoč

6

Fran Ksaver Meško (Zbrana dela IV, str. 13 - 14 )
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klical. Pa ni nič pomagalo: vila ga ni izpustila, gledala ga je z žalostnimi očmi – vsi nesrečno zaljubljeni
imajo tako žalostne oči – tesno se je k njemu pritiskala.
Od tiste noči je bolehal. Hiral je, da je izhiral. Zakaj nihče ne živi dolgo, ki se vanj zaljubijo nadsvetna
bitja. Varuj nas Bog, da se ne srečamo prevečkrat z njimi! Zakaj vedno je nevarno…
Bog, Bog, koliko čarov je v teh naših gozdovih, potokih, studencih, travnikih, koliko nerazvozljivih
ugank in skrivnosti!
In šele coprnice, vseh vrst čarovnice! Teh je v naših Slovenskih goricah, da menda nikoli nikjer na
božjem svetu ne toliko. Verjel ne bi človek, da jih je toliko, če ne bi bila temu priči tako zanesljiva in
resnico ljubeča moža, kakor sta bila Mihál Skuhala in Jurij Križanič, ki sta jih tolikokrat z lastnimi očmi
videla. In čujte neverjetno in strašno, celo mlada dekleta, lepa in sladka, da bi jih človek z veseljem
poljubil so med njimi! Splazijo se ponoči, ko starši, bratje in sestre spe, iz hiše, sedejo na metlo,
izgovore čar, samo njim znan, in svrče nad hrib, nad gozd, kjer čarovnice zborujejo: zakaj v zraku nad
gozdovi se zbirajo in svoje vragolije uganjajo. O, marsikatero bi mogla z imenom povedati Mihál in
Jurij. Saj sta jih sama videla! A varneje, če molčiš. Zakaj nikoli ne veš, kje, kdaj in kako se ti
maščujejo. Kajti mogočne so in najpoštenejši, najvernejši krščanski človek je brez prave obrambe
zoper njihove čare. Še tista Zelenjakova Zefa, ki je v cerkvi naprej molila in je lani umrla, je bila med
temi coprnicami. Res, neverjetno skoraj,a ko je pa neko noč prav pred Mihála iz zraka padla! Kako se
je z metle prekucnila – zakaj dokler je na metli, je navadnim, poštenim očem nevidna – vedi Bog.
Morda so jo tovarišice same vrgle iz svojega zbora, ko pa je bila taka bogomolka pa coprnica obenem.
Mati Marija, kako se je tedaj Mihál ustrašil! Se je tudi lahko, ko pa je imela nos kakor zavihan srp in je
imela konjske zobe ter je jezno po njem hlastnila. Vrat mu je nameravala pregrizniti, da je izdal ne bi!
A Mihál v beg, da ne kmalu kdaj tako! Oduren smeh kakor konjsko rezgetanje je slišal za seboj,
cepetalo je za njim, kakor bi divji žrebec dirjal. A Mihál se je križal in križal, po slovensko in latinsko –
latinski je znal, le na pol sicer, iz cerkve samo tri besede: In nomine patre. A vedel je, da se čarovnice
latinskega jezika posebno boje, ker jih v latinskem jeziku mašniki zagovarjajo. To mu je pomagalo, da
ji je ušel… Bog in Mati božja, vidva nas varujta coprnic in slehernega srečanja z njimi!«
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9.5 PRILOGA 5 – CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
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