Sporočilo za javnost
40. REZ NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU
(Maribor, 5. marec 2019) V soboto, 9. marca 2019, ob 11. uri bo pred Hišo Stare trte na mariborskem
Lentu 40. Rez Stare trte. Mesto Maribor bo ob tej priložnosti poklonilo v dar cepiče Stare trte osmim
partnerskim mestom in ustanovam doma in na tujem. Gospodar Stare trte bo postal mariborski
župan Saša Arsenovič.
Obrezovanje trte je najpomembnejše strokovno opravilo v vinogradu, saj sta od njega močno odvisna
rast in pridelek. Letošnja rez najstarejše vinske trte bo v znamenju jubileja. 31. marca 1980 je strokovna
skupina agronomov, ki jo je imenoval Jože Protner, direktor tedanjega Kmetijskega zavoda Maribor,
sestavljali pa so jo mag. Anton Zafošnik, Anton Vodovnik in Gustav Matis, prvič v novejšem obdobju
opravila poseg rezi. Ta dogodek štejemo za uvodno dejanje procesa revitalizacije in sistematične
strokovne oskrbe stare žametne črnine na mariborskem Lentu, za katero je bilo pred tem ugotovljeno,
da šteje od 350 do 400 let. Kot je še pojasnil skrbnik Stare trte, mestni viničar Stane Kocutar, je bila
rez takrat opravljena v manjšem obsegu: »Glede na skromen biološki razvoj trte po posegu so se
sodelujoči strinjali, da bo treba radikalno poseči v odmrle dele trte, kar so storili na pomlad leta 1981.
Letošnja rez je torej štirideseta v neprekinjeni vrsti. Ob tem dogodku bo trta dobila tudi novega, že
osmega gospodarja.«
Skrbnik Stare trte bo za novega gospodarja najstarejše trte imenoval Sašo Arsenoviča, župana Mestne
občine Maribor. »Vloga gospodarja Stare trte je ena izmed vlog, ki se jih kot župan najbolj veselim,
glede na svoj odnos do vina in hrane. Trta pa ima seveda še en drug pomen. Ponazarja tisto, v kar sam
globoko verjamem, in sicer da so močne korenine temelj in osnova dobrih zgodb. Stara trta ima velik
potencial, da lahko ponese naše mesto v svet. S trto tudi dokazujemo, da znamo ceniti zgodovino in na
podlagi tega graditi zgodbe za naprej. S cepiči nas povezuje z drugimi mesti in kulturami, povezuje
vsebino naše regije. Je samo začetek ustvarjanja pijače – vina, ki del gastronomske ponudbe v naši
regiji,« je povedal mariborski župan.
Rez Stare trte je tudi pomemben protokolarni dogodek, saj ob tej priložnosti mesto Maribor poklanja
trtine cepiče izbranim prijateljskim mestom in občinam po svetu. Prejemniki cepičev ob 40. Rezi Stare
trte bodo: Občina Ravne na Koroškem, Občina in župnija Razkrižje, Kasaški klub Ljutomer, Društvo
vinogradnikov Ribnica na Dolenjskem, mesto Osijek (Hrvaška), Nacionalni park Inuyama ob reki Kiso
(Japonska), Muzejski vinograd Stetten im Remstal pri Stuttgartu (Nemčija) in Monošter/Szentgotthárd
(Madžarska).
»Dogodek ima velik pomen, predvsem zaradi povezovanja,« je poudarila Doris Urbančič Windisch,
direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje. »Vsako leto namreč osrečimo predstavnike različnih
domačih in tujih občin, ki prejmejo cepič najstarejše trte kot znak povezanosti in druženja. Podelitev je
izredno pomembna za prejemnike, kar nam tudi ob prejemu zmeraj znova povedo. V svoj kraj, mesto
odnesejo del mariborskega ponosa. V prihodnosti si želimo, da se podeljevanje cepičev nadgradi s
promocijskim konceptom in obveznostmi prejemnikov, kar bi izboljšalo možnosti promocije Maribora v
mestih, kjer rastejo potomke. Namen podeljevanja je namreč ponesti najstarejšo trto, s tem pa Maribor
in Slovenijo, v svet.«

Rez in svečano podelitev cepičev bo tudi letos spremljal kulturno-etnografski program z Malo pihalno
godbo Neuvirtovi Štajerci in Akademsko folklorno skupino Študent, v poklon 100-letnici SNG Maribor
bo nastopila sopranistka Mojca Potrč, ki se ji bo pridružil mešani pevski zbor FERI. Stojnice bodo od
10. do 13. ure ponujale lokalno vino in kulinariko, na njih se bodo predstavljali tudi gostje iz občin
Razkrižje in Ribnica na Dolenjskem ter Kasaški klub Ljutomer, ponovno pa bodo obiskovalci lahko kupili
cepljenko Stare trte.
__________________________________________________________________________________
ODLIČNI TURISTIČNI REZULTATI ZA LETO 2018
Leta 2018 rekordno število nočitev v Mariboru
V letu 2018 je Maribor obiskalo 202.279 turistov, kar je kar 13 % več kot leto poprej, primerljivo rast
beležimo tudi na področju celotne destinacije Maribor - Pohorje, ki jo je obiskalo 247.469 turistov.
Rezultati na področju nočitev so ponovno presegli nov mejnik in so daleč najboljši do sedaj: v mestu
Maribor je rast nočitev 36 % (451.610) in na področju destinacije Maribor - Pohorje 35 % (572.376).
Največ nočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, Hrvaške, Poljske, Italije, Srbije in Avstrije. Razmerje med
nočitvami domačih in tujih turistov v mestu Maribor je 13 : 87, na področju celotne destinacije pa 20 :
80. V mestu Maribor se je povprečna doba bivanja dvignila iz 1,86 na 2,23 dni, medtem ko je na
področju destinacije ostala enaka kot leto poprej. TIC Maribor je obiskalo 7 % več turistov, obiskanost
Hiše Stare trte pa se v primerjavi z 2017 ni spremenila.
Zavod za turizem Maribor - Pohorje je v letu 2018 aktivno predstavljal Maribor in širšo destinacijo
na 22 sejmih, desetih delavnicah in štirih borzah, in sicer na naslednjih tržiščih: v Avstriji, Nemčiji,
Srbiji, na Hrvaškem, v Turčiji, na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem,
v Italiji, Angliji, na Kitajskem in v Sloveniji. Rezultat rednega komuniciranja s slovenskimi mediji je 2.244
objav v tiskanih medijih, na spletnih portalih, na radiih in televizijskih kanalih, medtem ko je Zavod v
odnosih s tujimi mediji organiziral 29 promocijskih študijskih potovanj za okoli 90 novinarjev, 22
'influencerjev', 11 potovalnih agentov in 55 udeležencev borze SIW.
Kot organizator, soorganizator ali partner je Zavod za turizem Maribor - Pohorje aktivno sodeloval
pri izvedbi 65 dogodkov oz. sklopov dogodkov, med najodmevnejšimi so bili: prihod olimpijske bakle
v Maribor, evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu, Festival Ezl ek z Operno nočjo v Mestnem parku,
Drava Festival 2018, FIMBA evropsko prvenstvo v košarki za veterane, Festival Starte trte 2018 s
Svečano trgatvijo Stre trte, Salon štajerskih mladih vin Pubec 2018 (Maribor, Ljubljana), Salon
VinDel 2018, Martinovanje v Mariboru 2018 in Slovenska mlada vina 2018 ter Čarobni december v
Mariboru 2018 s silvestrovanjem.
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