
1. Vitomarška pürga in njene korenine 
 

Prostor pred cerkvijo sv. Andreja v Vitomarcih je središčna točka občine in ji pravijo 

pürga in leži na nadmorski višini 293 m. Vitomarci imajo zelo zanimivo zgodovino. 

V pisnih virih jo prvič omenjajo leta 1297, zgodovina vasi pa seže mnogo dlje v 

preteklost. S platoja pred cerkvijo je lep razgled po Pesniški dolini in proti Pohorju 

na zahodu ter avstrijskim hribom na severozahodu. 

2. Cerkev z neposredno okolico 
 

Nekaj metrov pešpoti je na slikoviti lokaciji Toševa/Pavličeva kapela, kjer se v 

poletnih mesecih odvijajo pravljične urice v organizaciji Kulturno umetniškega 

društva Vitomarci. Po poti do cerkve je nekoč stal mejni kamen treh grofij (ptujske, 

dornavske in negovske). Vse tri so se potegovale za gradnjo cerkve v Vitomarcih, 

vendar si je pravico izborila grofija iz Ptuja. 

3. Zorkova domačija 

Prostor pred cerkvijo krasi lipa, ki so jo prizadevni krajani posadili v čast samostojne države Slovenije. 

Nasproti nje je več kot sto let stara Zorkova domačija. Na istem mestu je pred tem stala Matjaževa hiša, v 

njej je bila prva osnovna šola, kjer je poučeval »neki neznani tujec« in za njim duhovnik Jože Munda. 

Matjaževo hišo so leta 1892 delno podrli. V prenovljeni hiši, ki je od začetka 20. stoletja Zorkova, sta bili 

celo 20. stoletje trgovina in nekaj let tudi pošta. Nekoč je v kletnih prostorih bila urejena razstava 

vinogradniško-kletarskih pripomočkov in razstavna vinoteka. 

4. Spomenik talcev 

Naprej od Zorkove hiše, se nahaja spomenik talcem iz 2. sv. vojne. 

5. Nekdanja šola, danes občina 
 

Ob manjšem trgu, nasproti hladilnice Sadjarske kmetije Toš je stavba Občine Sv. 

Andraž v Slovenskih Goricah, v kateri sta poleg občinske uprave tudi pošta, 

turistično informacijski center in ambulanta družinske medicine. Zgradili so jo leta 

1864 na prostoru nekdanje mežnarije kot šolo, dodali so ji še prizidek in v njej 

poučevali do leta 1976, ko so pouk preselili v novo sodobnejšo montažno šolo na 

drugi lokaciji. V nekdanji šoli se je rodil slavist, gledališki in literarni kritik, 

publicist, dramaturg in urednik kulturnega dela Naših razgledov Vasja Predan, ko 

je tu služboval oče, učitelj in publicist Drago Predan. 

6. Pokopališče 

Le nekaj metrov za občinsko stavbo je vzorno urejeno pokopališče z mrliško vežico, od koder je lep razgled 

proti Halozam, Donački gori, Boču, Pohorju in avstrijskim goram. Cesta pod pokopališčem vodi v zaselek 

»Črna gora«, o samem poimenovanju zaselka je  na voljo več razlag in pripovedi. 

7. Kupčičeva domačija 
 

Neposredno ob stavbi današnje občine je Kupčičeva domačija - vinogradnika, 

ljubiteljskega raziskovalca krajevne zgodovine in kulturne dediščine. Prideluje 

vrhunska, večkrat nagrajena, predikatna vina in kuha dobro domače žganje. 

Posebej poznan je njegov dišeči traminec. 

  

 

 

 

 

 

 



 

8. Toševa domačija 

S platoja pred občino vozi turistična pot po glavni cesti (Vitomarci – Trnovska vas – Ptuj ali Vitomarci – 

Cerkvenjak – Gornja Radgona z varianto Cerkvenjak – Kapela – Radenci) v dolino proti severu. Cesta 

razmejuje vas Vitomarci od vasi Drbetinci, zato je stara Toševa domačija na levi strani ceste, pa čeprav 

neposredna soseda občini, že v vasi Drbetinci. Pri Toševih je bila nekoč gostilna. Ob bližnjem gospodarskem 

poslopju je še vedno dobro ohranjena in ogleda vredna ledenica, ki je služila potrebam nekdanje gostilne. 

Toševi, danes na svoji sadjarski kmetiji, pridelujejo sadje po določilih integrirane pridelave. Toševa domačija 

je tudi rojstna hiša zdravnika prof. dr. Mirka Toša, mednarodno priznanega znanstvenika, specialista in 

raziskovalca bolezni ušes, nosu in grla, ki je živel in delal na Danskem. Ugledni otorinolaringolog je častni 

občan Občine Sveti Andraž. 

9. Teniško igrišče, sadovnjak in kapela 

Nekaj metrov pod zidanico na levi strani ceste, je teniško igrišče v zasebni lasti, pod hišo sodobno 

urejen sadovnjak, ob njem Druzovičeva kapela in takoj za njo trgovina Kmetijske zadruge Ptuj. 

10. Pravdičeva domačija s kapelo 

 

Neposredno ob križišču cest (Vitomarci – Drbetinški vrh – Cerkvenjak in Trnovska 

vas – Drbetinci – Andrenci – Cerkvenjak) je na desni strani Pravdičeva domačija, 

rojstna hiša Matije Pravdiča, ki je med 2. svetovno vojno preživel strahote, njegovo 

ženo Otilijo pa so ustrelili kot talko. 

11. Šilečeva domačija 

Prek križišča nasproti Pravdičevi je Šilečeva domačija, začetnika sodobne pridelave in prodaje 

sadja v vasi, saj je na svoji kmetiji prvi uredil večje nasade jablan. 

12. Pot Cirila in Metoda 

Med Pravdičevo in Šilečevo domačijo zavije cesta desno navzdol proti vzhodu in se na 

naslednjem križišču cepi proti jugu do Trnovske vasi in Ptuja oziroma po dolini v nasprotno 

smer proti severu do Andrencev in Cerkvenjaka. Po njej sta domnevno potovala brata Ciril in 

Metod z Moravske po stari rimski cesti preko Ptuja, Celja in Benetk v Rim. 

13. Drbetinški vrh 

Za Šilečevo domačijo vodi turistična pot po cesti proti severu na Drbetinški vrh. Drbetinci so 

tudi kraj, kjer se je rodil pisatelj in časnikar, nazadnje tudi urednik Kmečke knjige, Ignac 

Koprivec (s prvotnim priimkom Ljubec). 

14. Turistična kmetija Pri Marti 

 

Na ugledni stari kmetiji Druzovič, so nosilci številnih priznanji za vina in dobrote iz 

domače kuhinje, se ukvarjajo tudi s turizmom. Na kmetiji je mogoče prenočiti, 

degustirati prvovrstna vina, uživati domače jedi, pripravljene po receptih naših babic. 

Kmetija ima zanimivo zgodovino, poznana je po odličnih prednikih in sadjarstvu. 

15. Turistična kmetija Pri kapeli 



 

Sadjarsko – vinogradniška in hkrati turistična kmetija je na samem vrhu Drbetinškega 

vrha z lepim razgledom po Pesniški dolini proti Pohorju, Boču in Donački gori. 

Kmetija je poznana po odlični kuhinji, prvovrstnih vinih in strokovno vodenih 

degustacijah, saj je nosilka turizma na kmetiji vinska svetovalka in zato odlična 

poznavalka vin. Za svojo sadjarsko, vinogradniško in turistično dejavnost so prejeli 

lastniki že vrsto različnih priznanj. 

16. Z Ostragove v dolino 
 

Pri Veršičevi/Druzovičevi kapeli zavije turistična pot levo proti zahodu prek vrha 

Ostragova (309 m), med vinogradi v dolino vasi Drbetinci do glavne ceste Trnovska 

vas –Vitomarci. Proti koncu vasi je Vinotoč in vinogradništvo Druzovič, ki je aktivna 

v kraju in tudi širše ter poznana po vrhunskih vinih SiSi. 

17. Iz vasi Drbetinci nazaj v center Vitomarcev 

Središče stare vasi Drbetinci je razpredeno ob cesti Trnovska vas – vitomarški vrh. Sredi vasi 

je kapela in okrog nje nekaj lepo obnovljenih hiš, med njimi značilna stara panonska hiša. 

 


