
lj • Srecanje akterjev Kurentovanja 1995 

ietetni spomin je strateska 
ategorija za razvoj Ptuja 
end stevilnih spremgajoCih dogodkov ju'bilejnega, 60. Kurentovanja so se 21. februarja v hotelu 
ra srecali akterji Kurentovanja 1995 in 1996. Srecanje si je omislila takratna vodja projekta Marjeta 
y skupaj s Petrom Vesenjakom. . 

sli so vodje in ciani skupin ter 
teri sponzorji. V letu 1995 so si 
;liIi kameval, vreden soo.ooo 
tnih nemskih mark, denar
I ni bilo nobenega. Na prvi 
;tavitvi projekta, ki je trajal11 
e bila vecina svetnikov moc
:epticna, saj je bil v letu 1994 
:olj stiriumim pustovanjem 
Irjen velik minus! Vec Ijudi in 
rihodka pa je mogoce ustvari
~cdnevnim dogajanjem, so jih 
Iii prepricati. Gordijski vozel 
slekov je presekaftakratni zu
v1iroslav Luci, ki je odlocil, da 
urentovanje 1995 potekalo v 
u predstavljenega projekta. 
~a za izvedbo pa je bila ekipa 
nih navdusencev, ki se niti ni 
ala med seboj, ker za spozna
~ ni bilo casa. 

"eteklosti so se za Kuren
Ie trudili stevilni posa
[ki. V jubilejnem letu se 
thce ni niti zahvalil, kaj 
pomnil. 5 ponosom so si 
di oddajo 0 Kurentovanju 
1995, ki je bila predvajana 
r Slovenija na pustni torek 
eta, osrednji del oddaje pa 
posvecen plesu v maskah 
I}jskem gradu, ki je takrat 
D razjezil ptujske kulturni
casopisu je bilo objavljeno, 
aj bi bil dogodek organizi
nasprolju z uveljavljenim 
Iskim redom. Bi! naj bi v 
n nesog!asju s pristojno 
dinjo za kulturnozgodo
~ zbirke v Pokrajinskem 
iu Ptuj, ki se pridruiuje 
fem, da je gala pies skupaj 
urnim programom zbudil 
enje mnogih intelektual
~udi s srrno kulturno in 
10 razgledanosljo«. 
tratni direktor Pokrajin
muzeja Ptuj Boris Mioa
se s takSnimi in podobni
nenji ni obremenjeval, ko 
~al zeleno luc za ta pIes. 

V hotelu Mitra rut Ptuju so se sreCali akterji lCurentouanja 1995 in 1996. 

Danes prernalo 
spostovanja do rnalih 
Ijudi, ki ustvarjajo 
pustno zgodbo 

1140-letnica Kurentovanja je bila 
prelomnica, tako kot je bila letos 
60-letnica. Ob 40-letnici smo izda
Ii monografijo, ki je narejena zelo 
precizno. spomnili smo se vseh 
malih Ijudi, folkloristov, na katere 
se pred tem ni nihce spomnil. Na 
ptuj smo privabili tudi vso znan
stveno stroko, ki se je ukvarjala s 
pustno dediscino. Preko Kuren
tovanja smo ob 40-letnici uspeli 
povezati tudi vso ptujsko gospo
darstvo, ki je prireditev podpiral.o v 
vseh teh letih. To je bil zelo pietetni 
dogodek," je spomnil avtormono
grafije dr. Ales Gacnik. 

Danes tega spostovanja do vseh 
teh malih Ijudi, ki ustvarjajo ptujsko 
pustno zgodbo, ni.»Ta prireditev 
bo velika, ko bomo mi dejansko pi: 
etetni do vseh teh malih detajlov. 
Dokler pa tega ne bo, ni pricako
vati te rasti dogodka. Treba bi bilo 
najti zaupanja vrednega cloveka, 
neodvisnega od dnevne politike, 
strokovno in organizacijsko pod
kovanega, ki bi okrog sebe zbral 
ekipo Ijudi, da bi lahko Kurentova-

nje pisalo pricakovano zgodbo,« je 
svoje mnenje obrazlozil stanislav 
Brodnjak. 

Na kUpu 50.000 Ijudi, pa 
niti evra iztrika 

Za sama M. strelca je nepojmlji
vo, da imamo na Ptuju v treh urah 
na kupu so.ooo Ijudi, od katerih ne 
znamo pobrati niti evra. Pobrati 
pa bi morali najmanj so.ooo evrov. 
Pred nekaj leti je sestavil povsem 
nov koncept povorke, ki ga takrat
nemu zupanu Miranu sencarju ni 
imel priloznosti nikoli predstaviti. 
Lani poleti ga je predstavil zdajsnji 
zupanji Nuski Gajsek. Uvidel je, 
da ni poanta v tem, da zelimo 
kaj spremeniti. Iz tega izhaja, da 
tega denarja ne potrebujemo, ker 
je tako, kot je, v redu. Zgodba v 
zdajsnji obliki se je izpela. Potre
ben je nov koncept. 

Kurentovanje -
projekt t. i. resitvene 
etnografije 

IITreba se je zavedati vseh teh 
posameznikov, ki smo na nek na
cin ustvarjalito zgodbo, ne da bi si 
del iii neke cine in zasluge za narod. 
samo dobro razumevanje svoje 

lastne identitete in prepoznava
nje mednarodnih trendov vodi v 
zeleno smer," je izpostavil Gac
nik. Pri tem pa tudi poudaril, da je 
Kurentovanje projekt t. i. resitvene 
etnografije. Po drugi svetovni voj
ni so bile vse te sege in navade v 
velikem izumiranju. Kurentovanju 
smo lahko hvalezni, da so se stevil
ne pustne skupine sploh ohranile. 

Ker ni pietetnega 
spomina, SO vecni »novi 
zacetki« 

»Pietetni spomin je strateska ka
tegorija za razvoj Ptuja. To ni samo 
problem pri Kurentovanju, najde
mo ga na stevilnih drugih pod roc
jih,« je spomnil Franc Mlakar. Za
radi tega so ptujska stalnica vecni 
novi zacetki. Do tega pa prihaja, 
ker mesto nima kronista. Gre tudi 
za zrelost urbanega okolja, ki nam 
nikakor ne uspeva. 

MG 

Na voljo mobilni oplikaclji 
Radio PtuJ in Stajel'ski tednik 
za iOS In Andl'oid naprave 

~ta Trojica . Obcinapodalja ucenje nemSkegajezika 

ecaj nemscine za starejse od 45 let 
organizadjo tecaja so se v trojiSki pbcinski upravi odloCili, ker se zavedajo, da znanje nems'1ega jezika 
taja vse pomembnejse. 

rima namrec v blizini avstrij
neje, kamor se za zasluzkom 

vse vec Ijudi iz siovenskih 
: in Podravja nasploh, ki pa 
Ie brez vsaj osnovnega znanja 
scine ne morejo dobiti. Pray 
vodilo obcino sveta Trojica v 
~nskih goricah, da obcanom 

I Stajerskitednik 

ponudi so-umi brezplacni tecaj, na 
katerem bode udelezenci bodisi 
pridobili' .znanje nemscine bodisi 
ga zgolj obnovili. 

Tecaj je namenjen aktivnemu 
prebivalstvu, natancneje, starej
sim od 45 let, ki so zaposleni ali 
brezposelni, potekal bo dvakrat 
tedensko v poznih popoldanskih 
urah, in sicer v prostorih obcinske 
sejne sobe. Prijave ze sprejemajo, 

FcOto:SD V marcu pa bo organiziran tudi 
Obana Sveta Trojica v Slouenskih goricah svojim obcanom podarja tecaj uvodni sestanek. 
nemsKega jezika. SD 

Podravje • Kje je najveC in 1ge najmanj rojenih otrok? 

Vecina podravskih 
obcin pod slovenskim 

v. povprecJem 
Podravska regya je po stevilu rojenih otrok na 1.000 
. prebivalcev skupaj z zasavsko na samem repu, za rgima 
sta Ie se pomurska in obalno-kras'1a regya. Pod slovenskim 
povpreCjem je izmed 27 kar vee kot polovica okoIisKih 
obein. 

Rodnost v sioveniji vztrajno pada. Po podatkih ddavnega 
statisticnega urada (sURs) je bilo v letu 2018 v slovenskih 
porodnisnicah 19.58S rojenih otrok, kar je v primerjavi z letom poprej 
dobre tri odstotke manj. Po neuradnih podatkih naj bi se lani rodilo 
se manj,okoli 19.200 novorojenckov. Stevilo rojenih otrok pada vse 
od leta 2011, leta 2018 je prvic po desetih letih stevilka padla pod 
20.000. 

Podravje z Zasavjern na repu pokrajin 
Po absolutnem stevilu so v letu 2018 najvec novorojenckov 

zabelezili v osrednjeslovenski regiji (S.468), na drugem mestu je 
podravska s skoraj pol manj rojenih citrok (2.787), sledi gorenjska z 
okoli 2.000 novorojencki. Ce pogledamo podatke 0 stevilu rojenih 
otrokna 1;000 prebivalcev, pa je podravska regija pod slovenskim 
povprecjem, prakticno na samem repui stevilo rojenih otrok na 1.000 
prebivalcev znasa 8,7, slovensko povprecje pa je 9,5. Manj otrok se je 
rodilo Ie se v pomurski (8,3) in obalno-kraski regiji (8,6). 

Najvec V Benediktu in pri Svetern Andrazu 
sicer pa so razlike med okoliskimi obcinami precejsnje. Izmed 

analiziranih 27 obcin spodnjega Podravja z Bistriskim se je v letu 2018 
najvec otrok na 1.000 prebivalcev rodilo v Benediktu (17,6) in svetem 
Andrazu (17), kar je 20 % nad slovenskim povprecjem. siovensko 
povprecje je sicer v letu 2018 doseglo oz. preseglo komaj 12 od 
skupno 27 ok6liskih obcin. Stevilo novorojenckov v sv. Andrazu se je 
izrazito povecalo leta 2017. Tik za njimi je obcina Tmovska vas, sledita 
Markovci in Cerkvenjak. 

Fato: Dreamstime/ M24 

»Gre za paket vsega skupaj« 
»Tudi po stevilu mladih je nasa obcina zelo visoko, saj imamo kar 

16,1 % mladih v obcini. Nasploh se nam stevilo prebivalcev viSa,!< je 
pripomnila andraska zupanja Darja Vudler in na vprasanje, kaj je 
po njenem mnenju doprineslo k visjemu stevilu novorojenckov, se 
odgovorila: »Zagotovo dejstvo, da smo v obcini zelo povezani, da 
so mladi vezani na svoj kraj in si zelijo ostati in graditi prihodnost v 
svoji domaci obcini. Na to vpliva vec okoliSCin. Obcina v letosnjem 
letu z zagotdvitvijo stavbnih zemljisc nudi moznost gradenj, zadnjih 
pet let v Vrtec Vitomarci sprejmemo vse otroke iz nase obcine, saj 
se zavedamo, da je starsem pri odlocitvi, kje bode ziveli, pomembno 
tudi to. Imamo tudi manjso osnovno solo, kjer je prednost pray 
to, da so pri nas se vseeno manjse skupine, vse je bolj pristno in 
osebno. Tudi v stevilne kulturne, sportne in razlicne ostale drustvene 
dejavnosti se vkljucujejo ze zelo majhni otroci.« 

V zadnjih devetih letih najrnanj rojstev 
V haloski obcini 

sicer pa pregled podatkov se kaze, da se je v obdobju od 2010 
do 2018 najmanj otrok na 1.000 prebivalcev rodilo v obcini Zavrc. 
Najvecji upad je opazen v letu 201S, ko se je v celotni obcini rodilo 
komaj sed em otrok. Stevilka se je v zadnjih letih nekoliko popravila, 
kljub temu pa je Zavrc tudi v letu 2018 precej podslovenskim 
povprecjem ter med zadnjimi po stevilu rojstev v spodnjem Podravju 
z Bistriskim - zabelezili so 12 rojstev oz. 7,sna 1.000 prebivalcev. Se 
manj so jih tistega leta zabelezili v obcinah sveta Trojica (7,3 na 1.000 
prebivalcev), Lenart (7,2), Jursinci (6,8) ter sveta Ana. (6,6), ki so 
prakticno na repu omenjene lestvice. 

Monika HOlVat 
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