
 
 

Naziv operacije: VITOMARCI VČERAJ IN DANES 
 

Akronim: Vitomarci včeraj in danes 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

 
Ostali partnerji: Društvo gospodinj Vitomarci in Mojca Druzovič s.p. 

 
Vrednost operacije: 45.171,84 EUR 

 
Vrednost sofinanciranja: 30.669,98 EUR 

 
Glavni razlogi  
Namen operacije je povečati turistično promocijo območja Občine Sv. Andraž v Slov. goricah ter združiti 
na videz nezdružljivo in na drugačen način razvijati turistični potencial na našem območju. Mladim 
približati turizem, kulturno in kulturno dediščino skozi dogodke, ki temeljijo na kulturni dediščini ter 
ponatisom knjige pisatelja, ki ima korenine iz našega območja. Prav tako je na našem območju v povojih 
legenda o ustanovitelju Vitomarcev – staroslovanskem knezu Vitomirju, ki bi jo skozi zgodbo in dogodke 
približali za obiskovalce območja. Dodatno vrednost turistični ponudbi in kulturni dediščini dodajamo 
tudi z virtualnimi sprehodi med elementi kulturne dediščine z razvojem aplikacije in nabavo virtualnih 
očal. Tako bodo starejši lahko na bolj moderen in zanimiv način doživeli turizem našega območja.  
Aktivnosti projekta se med seboj prepletajo in so pripravljeni na način, da združujejo promocijo kulture 
in kulturne dediščine območja (knjižnica, ponatis knjige, spomenik talcem), turizem ter značilnosti 
lokalne ponudbe na enem območju (enologija, kulinarika). 
 
Cilj operacije: 
D1-Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja: 
Aktivnosti projekta so namenjene različnih skupinam starosti, spola ter interesnih dejavnosti. Vsebine 
povečujejo možnost medgeneracijskega druženja in sodelovanja ter vzpodbujajo socializacijo na rob 
odrinjenih posameznikov iz marginalnih skupin. Na tak način jim dajemo možnost da se aktivno vključijo 
v družbo, povečajo svojo socialno mrežo. Z vsebinami prav tako povečujemo možnost 
medgeneracijskega prenosa znanja, predstavitve kulturne dediščine na mlajše skozi Vitomirjev tabor ter 
virtualni sprehodi, ki so zanimivi za vse generacije. 
A2-Inovativni pristopi, novi produkti in storitve na urbanem območju. Občina Sv. Andraž v Slov. goricah 
je povezovalni člen med društvi in lokalnimi ponudniki, ki jih združujemo v celoto s promocijo v okviru 
Turistično informacijskega centra, s katerim upravlja Turistično društvo Vitomarci. V okviru projekta 
»Vitomarci včeraj in danes« bomo ustvarili dva nova produkta, ki sta značilna za območje občine in tako 
ponesli znamenitosti na širše območje. Eden izmed produktov je ponatis knjige znanega lokalnega 
pisatelja ter vzpostavitev virtualnih sprehodov po enotah kulturne dediščine, kar daje dodatno vrednost 
LAS turistični ponudbi. 
B1-Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme: 
Operacija ohranja in razširja tradicionalnih znanj ter njenemu prenosu na mlajše generacije. Mladi v 
projektu skozi aktivnosti spoznajo kulturno dediščino območja skozi oči pisatelja iz 1. polovice 20. 
stoletja, o nastanku Vitomarcev in njenem ustanovitelju staroslovanskem knezu Vitomirju ter kulinariko 
in enologijo območja v sklopu aktivnosti/dogodkov v projektu.  
C1-Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednosti in kulturne dediščine: 
Aktivnosti v projektu so zasnovane na ohranjanju kulturne dediščine ter turistični promociji (kulturni 



dediščini, enologiji, kulinariki in kulturi). Z dejavnostmi v projektu bomo širši družbi in tudi najmlajši 
generaciji približali kulturno dediščino, ki tone v pozabo, starejšim pa na zanimiv moderen način 
predstavili kulturno dediščino kot si jo predstavljajo mlajše generacije. 

 
 
Pričakovani učinki: 
Občina Sv. Andraž v Slov. goricah bo v okviru projekta uredila poslovni prostor za namene knjižnice, v 
neposredni bližini Večnamenske dvorane Vitomarci, ki je tudi najprimernejši prostor za parkiranja 
obiskovalcev, uredila spomenik talcem v neposredni bližini parkirišča, nabavila kotle za kuhanje s stojali, 
digitalizirala staro knjigo lokalnega pisatelja ter jo dala v ponatis, ki bo primeren za širšo javnost kot tudi 
za protokolarne namene. Nastala bosta dva nova produkta: ponatis redke knjige Ignaca Koprivca. 
Pisatelj se je rodil leta 1910 v Drbetincih. V času svojega ustvarjanja leta 1939 je napisal knjige v katerih 
opisuje vsakdan lokalnega prebivalstva iz območja Slovenskih goric. Knjige so izšle v 1. polovici 20. 
stoletja in so dandanes redkost. V sklopu projekta bomo dali digitalizirati in uredili ponatis knjige, ki jo 
bo uporabna za širšo javnost kot tudi kot protokolarno darilo, kar bomo posledično promovirali območje 
Slovenskih goric skozi pisno besedo nekoč. Ponatis knjige ni pomemben le za prebivalce območja občine 
Sv. Andraž ampak za širšo skupnost, saj v svojih črticah opisuje preprostega in delovnega 
slovenjegoriškega človeka.  
Med lokalnim prebivalstvom kroži legenda o Vitomirju in njegovih pohodih in aktivnostih. V okviru 
projekta bo izveden Vitomirjev tabor, ki bo temeljil na legendi o Vitomirju, kjer bodo otroci bolj podrobno 
spoznavali Vitomirjeve aktivnosti in kulturno dediščino območja LAS. V okviru projekta bo z zunanjim 
izvajalcem pripravljena tudi animacija in dobava očal za izvedbo virtualnih sprehodov po kulturni 
dediščini in predstavitev Vitomirja, na zanimiv način, ki bo primeren tako za starejše kot mlajše. 
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

 

Dodatne informacije: 

 
www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si 

http://www.eu-skladi.si/
https://lasovtar.si/

