
 

 
 

 
 
 
 

 

  

Nesmrtnost resnične ljubezni 

V osrčju Slovenskih goric 
že več kot 400 let živi 
resnična ljubezenska 
zgodba med grofom 

velikega hrastovškega 
gospostva  

Friderikom Herbersteinom 
in Agato Nürnberger,  

plemkinjo nižjega rodu iz 
Štraleka pri Voličini,  

ki ni bila po volji 
Friderikovi materi 

Margareti. 
 

29. avgusta vas že tretje 
leto zapovrstjo vabimo, 
da se nam pridružite na  

Trgu osvoboditve  
v Lenartu in se z nami 

odpravite na odstiranje 
letošnjih Agatinih 

skrivnosti. 

 Foto: Sandi Kolarič Foto: Zmago Kokol 
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TRASA POHODA (hoja na lastno odgovornost!):  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ura Tančica Agatinih skrivnosti 

10.00-12.00 Življenje na gradovih – delavnice za ustvarjalno mladino in odrasle. 

16.30 Odprtje srednjeveške tržnice z lokalnimi dobrotami in prikazom domačih 
obrti, zbiranje pohodnikov za pohod po Agatinih skrivnostih. 

16.50 Podelitev nagrad najboljšim delom likovnega natečaja na temo »Življenje 
na gradovih Hrastovec, Vurberk in Štralek«. 

17.00 Pričetek pohoda po Agatinih skrivnostih: 11,3 km, majhna zahtevnost, 
3 ure hoje ob naravnih lepotah in bogati kulturni dediščini območja, pod 
vodstvom poznavalca Agatinih skrivnosti, Ovtarja Marka. 
Agatine skrivnosti bomo odkrivali skozi gledališke uprizoritve delov zgodbe 
»Skaljena ljubezen Agate in Friderika«, avtorice Berte Čobal Javornik, v 
izvedbi KD Delavec Lenart, pod vodstvom režiserja Andreja Vršiča. 
Lokacije uprizoritev: Lenart, Hrastovec, Lormanje, Lenart. 

22.00 Vrnitev na izhodišče pohoda in presenečenje ob zaključku. 

Generalna pokrovitelja: 

 

Donatorji: 
Prevent Halog, d.o.o., Lenart 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., 
PE Maribor 
Deželna Banka Slovenije d.d. 
Jasama, d.o.o., Lenart 
Drago Kerec s.p., Lenart 
Mariborski vodovod d.d. 
Evrografis, d.o.o., Maribor 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart 
Suzi d.o.o. – Čebelarski center Lenart 
Maksimilijan Potočnik s.p., Lenart 
Kocka vizualne komunikacije d.o.o., Lenart 
Gostinstvo 29 d.o.o., Lenart 

Medijski pokrovitelj:  
Radio Slovenske gorice 

Grad 
Hrastovec 

Lormanje, 
Poličeva kapela 

Lenart,  
Trg osvoboditve 

Zamarkova,  
Črni križ 

Opozorila za pohodnike: primerna obutev, svetilka, hrana in pijača iz 

nahrbtnika, odsevni jopič, upoštevanje navodil Ovtarja, vodnikov in 

redarjev. Hoja na lastno odgovornost! 
Parkirni prostori: v Lenartu in pod gradom. 

 

 
 

 

 
 

 
Pomoč na 

pohodu 
 

Organizator: 
051 660 865 

 
Zdravstveni 
dom Lenart: 
02 729 18 00 

 
ali 

112 oz. 113 

 

Partnerji: 
Občina Lenart in Občina Sveta Ana 
Socialno varstveni zavod Hrastovec 
Veterinarska bolnica Lenart d.o.o. 

Zahvaljujemo se tudi: 
KD Delavec Lenart in Andreju Vršiču 
občinam območja LAS Ovtar Slovenskih goric 
Si.mobilu Lenart 
DPM Slovenske gorice 
Filmskemu klubu Maribor 
Almaja, d.o.o. – Jančič, Lenart 
Planinskemu društvu Lenart 
PGD Lenart 
Zdravstvenemu domu Lenart 
družini Polič iz Lormanja 
duhovnikom 
prostovoljcem 
Ovtarju – Marku Šebartu 
… in mnogim drugim!  
 

Iskrena hvala vsem! 
 
 

 

 

Opozorila za pohodnike: primerna obutev, svetilka, hrana in pijača iz 
nahrbtnika, odsevni jopič, upoštevanje navodil Ovtarja, vodnikov in 
redarjev. Začetna in končna točka pohoda: Trg osvoboditve v Lenartu. 
Parkirni prostori: v Lenartu in pod gradom Hrastovec. 

Foto: Zmago Kokol 

UTRINEK IZ SREDNJEVEŠKE TRŽNICE 2014 

Za vse dodatne informacije in spremembe programa nas spremljajte na: www.lasovtar.si ali nas kontaktirajte na e-naslovu: info@lasovtar.si, 
oz. na telefonskih številkah 051/660-865 ali 059/128-773. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na prvo soboto v septembru. 

http://www.lasovtar.si/
mailto:info@lasovtar.si

