
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Trasa pohodniške poti po Agatinih skrivnostih (označena z rumeno):

Agatine
skrivnosti

Nesmrtnost resnične ljubezni

Vodnik po poteh 
Friderika in Agate 2013

Agatine skrivnosti/pot Lokacija/pot Dolžina v km Začetek Trajanje Konec

1. Koloman, vodja skakačev, zbere svoje pripadnike 1 - Trg v Lenartu  18:00 10 min 18:10
    Pot do druge skrivnosti od 1 do 2 2,35 18:10 28 min 18:38
2. Skrivna poroka Friderika in Agate 2 - Lormanje  18:38 10 min 18:48
    Pot do tretje skrivnosti od 2 do 3 3,17 18:48 38 min 19:26
3. Obisk dobrih sosedov Stubenbergov 3 - Hrastovec  19:26 20 min 19:46
    Pot do četrte skrivnosti od 3 do 4 3,56 19:46 44 min 20:30
4. Friderik se vrne iz vojske in izve strašno novico 4 - Črni križ  20:30 10 min 20:40
    Pot do pete skrivnosti od 4 do 5 2,12 20:40 25 min 21:05
5. Friderik se vrne z boja 5 - Trg v Lenartu  21:05 10 min 21:15

Agatine skrivnosti 
bo razkrival 

Ovtar Marko:

skupaj z gledališko skupino 
Slovenske gorice,

pod mentorstvom 
Marije Šauperl. 

Skupna dolžina pohoda: 11,20 km                                               
Stopnja zahtevnosti: nizka                                                                             

Čas hoje: 2 uri in 15 min
Čas odkrivanja skrivnosti: 1 ura
Skupni čas trajanja pohoda: 3 ure in 15 minut

Opomba: časovni okvir je ocenjen.
Predvidena hitrost pohodnikov: 5 km/h



Projekt izvajajo:

Občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Projekt delno financira EU.

Kratek opis projekta: Projekt Agatine skrivnosti smo v LAS Ovtar Slovenskih goric zasnovali z željo, da vam predstavimo resnično zgodbo o usodni ljubezni med lepo mlado plemkinjo Agato Nürnberger iz gradiča Štralek in edinim 
dedičem velikega hrastovškega gospostva grofom Ivanom Friderikom Herbersteinom, ki je ob koncu 16. stoletja pomembno zaznamovala Lenart in osrednji del Slovenskih goric. Zgodbo je zapisal in kot zgodovinsko povest leta 1928 
izdal dr. Ožbalt Ilaunig. V okviru tega projekta smo knjigo ponovno izdali, in sicer v izvirnem besedilu ter oplemeniteno s slikarskimi deli domačega slikarja Konrada Krajnca. 
Zgodba je doživela več dramatizacij in številne uprizoritve na ljubiteljskih gledaliških odrih. Ravno to dejstvo nas je vodilo pri zamisli o tem projektu, kot sinergiji zgodovine, gledališke kulture, rekreacije, turizma in izjemne domače 
kulinarične ponudbe ter ponudbe domačih obrti, kjer so združile moči vse občine Upravne enote Lenart, številna podjetja, društva, kmetijska gospodarstva in posamezniki. Projekt je v okviru ukrepa Leader sofinanciran tudi s sred-
stvi Evropske unije in Republike Slovenije.

Prva postaja (zbirališče): TRG V LENARTU, PLOŠČAD PRED CERKVIJO SV. LENARTA
Prva Agatina skrivnost: KOLOMAN, VODJA SKAKAČEV, ZBERE SVOJE PRIPADNIKE 
Piše se leto 1599 in ljudje so žrtve bogate gospode in raznih voditeljev. Uteho iščejo tudi v različnih verovanjih, kakršno je tudi skakaštvo. 
Preprosti ljudje so verjeli, da se prikaže Bog v takšni in drugačni podobi in jim naroča različne stvari kot uteho in pokoro za grehe. Če bodo 
darovali in zgradili še več cerkva in kapelic, jim bo odpuščeno in se bodo zanje časi nekoč tudi izboljšali. Pokoro delajo na različne načine, 
zaslepljeni s prividi njihovega voditelja in dejstvom, da so jih drugi ljudje imeli za posebneže. Kljub temu verjamejo v dobro in poskušajo z 
dobrimi deli prislužiti dobro zase in za vse ljudi.

Druga postaja: LORMANJE – POLIČEVA KAPELA 
Druga Agatina skrivnost: SKRIVNA POROKA FRIDERIKA IN AGATE 
Friderik, edini dedič gradu Hrastovec, je kaj kmalu spoznal, da se je njegova mati odločila poročiti ga s Heleno Stubenberg, zato se odloči, 
da ji bo prekrižal račune. Že dolgo ljubi lepo, prijazno, a ne tako bogato Agato Nürnberger s Štraleka. Ljubezen dela čudeže! Prava ljubezen 
zares nikoli ne zarjavi. Skrivaj se dogovorita s trškim župnikom Morenusom, njunim prijateljem in dobijo se v Lormanju pri kapelici sv. Jakoba, 
ki danes ne stoji več. Župnik ju poroči in vrneta se na očetov dom na Štraleku, prepričana, da jima zdaj mati ne bo mogla več do živega.

Tretja postaja: GRAD HRASTOVEC – VRT
Tretja Agatina skrivnost: OBISK DOBRIH SOSEDOV STUBENBERGOV
Grofica Margareta Herberstein, se je odločila, da poroči svojega sina Friderika z bogato, plemenito Heleno Stubenberg, zato povabi visoke 
goste sosede z Vurberga na obisk. Pripravi presenečenje, saj bi se naj kar na hitro dogovorili o zaroki in kasnejši poroki. Njeno nakano zmoti 
pokončna drža sina Friderika, ki nastopi odločno in pred visokim obiskom pove svoji materi, da bo njegova žena samo Agata in nobena 
druga. Mati seveda obljubi, da ta beračica ne more biti njegova žena in se bo maščevala, ker njen sin ne zna uporabljati pameti.

Četrta postaja: ČRNI KRIŽ PRI HRASTOVCU 
Četrta Agatina skrivnost: FRIDERIK SE VRNE Z VOJNE IN IZVE STRAŠNO NOVICO
Friderik prijezdi z vojne. Utrujen, umazan in žalosten se ustavi pri Črnem križu, spomeniku  ob gozdu Črni les v spomin neki deklici, ki so jo 
zažgali kot čarovnico. Iz nasprotne strani prijezdi fant iz Zamarkove, naklonjen Frideriku. Ne more verjeti, da se je njegov priljubljeni grof vrnil 
živ. Na njegovo vprašanje, kako je na Hrastovcu, kako je z Agato, mu pove resnico. Friderik je v trenutku ves bled, uničen in brez življenjske 
energije. Molče zajaha in odbrzi proti Hrastovcu.

Peta postaja: TRG V LENARTU, PLOŠČAD PRED CERKVIJO SV. LENARTA, SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
Peta Agatina skrivnost: FRIDERIK SE VRNE Z BOJA
Mati Margareta Herberstein je zelo presenečena, ko zasliši ropot konjskih kopit in takoj za tem zagleda svojega sina Friderika. »Vrnil si se, 
sin, vrnil si se z boja!« se ga razveseli. Vendar jo takoj spreleti hlad, ko sin spregovori, kaj ji je naredila njegova žena Agata in nerojeni sin. 
Pove ji, da ne bo srečen brez nje in da tudi ona ne bo mirno živela. Preklet naj bo grad in ona v njem, ji zabrusi ter odide. Margareta blodi 
in omahne…

Pohodniki se takoj po odkritju prve Agatine skrivnosti 
zberejo pri Ovtarju Marku, ki jih vodi po Lackovi ulici pro-
ti Lormanju in nato do Poličeve kapele sredi Lormanja.

Po odkritju druge Agatine skrivnosti  pohodniki nadalju-
jejo pot skozi gozd do nabrežja Pesnice in po bregu reke 
proti Hrastovcu.
Pohodniki se ustavijo na vrtu gradu Hrastovec.

Grajski vrt bo letno gledališče, kjer bo naslednje leto up-
rizorjena celotna drama. Letos pa bodo pohodniki tukaj 
spoznali tretjo Agatino skrivnost in nato nadaljevali pot 
po neokrnjeni naravi mimo Komarnika proti Črnemu 
križu. 

Pohodniki se ustavijo pri kulturnem spomeniku iz l. 1936. 
Prvotno obeležje iz črnih kamnov bi naj Agati v spomin 
l. 1605 dal postaviti sam Friderik na mestu obglavljanj. 
Kasneje je bil zaradi gradnje ceste nekoliko (ne bistveno) 
prestavljen.

Pohodniki se vrnejo na izhodišče pohoda. 
Tukaj jih čaka zanimiva domača ponudba Slovenskih 
goric, kot si jo predstavljamo v 16. ali 17. stoletju…
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Ta zloženka je vaš kažipot do petih Agatinih skrivnosti, ki jih lahko odkrijete na pohodu po poteh Friderika in Agate. Čakajo vas številne naravne lepote in mnoge Ovtarjeve zgodbe. V kolikor jih želite spoznati še več, Vas vabimo, 
da preberete knjigo Črni križ pri Hrastovcu, že v prihodnjem letu pa si ogledate tudi celovečerno gledališko uprizoritev, ki se načrtuje na vrtu gradu Hrastovec. 
Za vse, ki bodo kot družina (najmanj trije družinski člani) prehodili celotno pot in odkrili vse Agatine skrivnosti (zbrali vseh 5 žigov), Ovtar pripravlja posebno presenečenje!

vedno blizu

Sponzorji:

Igor Alatič s.p.


