
 

 
 
 
 
 
Sporočilo za javnost 
41. REZ NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU 
Uvodni dogodek cikla prireditev v čast najstarejši trti na svetu v Mariboru 
 
 
(Maribor, 3. marec 2020) V soboto, 7. marca 2020, ob 11. uri bo pred Hišo Stare trte na mariborskem 
Lentu 41. Rez Stare trte. Mesto Maribor bo ob tej priložnosti poklonilo v dar cepiče Stare trte osmim  
partnerskim mestom ter ustanovam doma in na tujem. V letošnjem letu se Zavod za turizem Maribor 
- Pohorje zavezuje k zmanjšanju količine odpadkov na svečani trgatvi najstarejše trte sveta in 
znamenitem mariborskem martinovanju ter vabi k prijavi za izbor nove Mariborske vinske kraljice. 
 
Obrezovanje trte je najpomembnejše strokovno opravilo v vinogradu, saj sta od njega močno odvisna 
rast in pridelek. Rez Stare trte, najstarejše trte na svetu, pa je hkrati tudi pomemben protokolarni 
dogodek, saj ob tej priložnosti mesto Maribor poklanja cepiče Stare trte izbranim prijateljskim mestom 
in občinam doma ter po svetu. Ob letošnji 41. Rezi Stare trte bodo cepiče prejeli: Občina Podlehnik, 
Občina Rogaška Slatina in Društvo vinogradnikov Rogaška, Etnografsko društvo Tržec, Pogrebno 
podjetje Maribor, Slovenska kmečka zveza Trst (Italija), Slovenski dom, Kulturno-prosvetno društvo 
»Bazovica«, Reka (Hrvaška), Evropski red vitezov vina, mesto Leoben (Avstrija) in mesto Harkiv 
(Ukrajina). 
 
Rez in svečano podelitev cepičev bo spremljal kulturno-etnografski program z Malo pihalno godbo 
Neuvirtovi Štajerci in Akademsko folklorno skupino Študent, nastopila bo tudi Vokalna skupina 
Vivere. Stojnice bodo od 10. do 13. ure ponujale lokalno vino in kulinariko, obiskovalci bodo lahko 
kupili tudi cepljenko Stare trte. 
 
Zavod za turizem Maribor - Pohorje (ZTMP) bo v letu 2020 organiziral še naslednje prireditve v čast 
najstarejši trti sveta: 
 

- Postavljanje klopotca pred Hišo Stare trte,  
- Festival Stare trte s svečano trgatvijo Stare trte,  
- Martinovanje v Mariboru 2020. 

 
Podžupanja Mestne občine Maribor, Alenka Iskra je omenila, da ima Mestna občina Maribor namen 
zaščititi Staro trto v okviru projekta Unesco, ker ima le-to velik pomen za turizem in mesto Maribor.      
 
Na današnji novinarski konferenci je ZTMP v sodelovanju z Mestno občino Maribor ter Društvom 
Ekologi brez meja podpisal zavezo »zero waste«, s katero se zavezuje, da bo izvedel ukrepe za 
preprečevanje in zmanjšanje količin nastalih odpadkov na prireditvah 34. Svečana trgatev Stare trte 
(20. september 2020) in 37. Martinovanje v Mariboru (11. november 2020). 
 
Objavljen natečaj za novo Mariborsko vinsko kraljico 



 

Na 34. Svečani trgatvi Stare trte, ki bo v nedeljo, 20. septembra 2020, bo okronana nova Mariborska 
vinska kraljica. ZTMP je danes na spletni strani www.visitmaribor.si objavil natečaj za 12. Mariborsko 
vinsko kraljico 2020 – 2022. K prijavi je vse potencialne kandidatke pozvala tudi direktorica ZTMP, Doris 
Urbančič Windisch: » Na spletni strani Zavoda za turizem Maribor - Pohorje je že objavljen natečaj za 
izbor Mariborske vinske kraljice, saj je to edina kraljica, ki zastopa najstarejšo trto sveta, kar njenemu 
nazivu zagotovo daje poseben pomen.« Rok za oddajo prijav za novo Mariborsko vinsko kraljico je do 
30. maja 2020.    
 
 
 
Dodatne informacije:  
Mojca Juhart, T: 02 234 66 22, GSM:  031 681 379,  E: mojca.juhart@maribor.si    
 

 
Doris Urbančič Windisch,  

direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje 
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