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European Best Destinations je vodilna evropska platforma za promocijo kulture in 
turizma v Evropi, ki vključuje promocijo nominiranih destinacij tudi v medijih, kot so 
National Geographic, Condé Nast Travelers, Forbes USA, Geo in drugi. Potencialni doseg 
kampanje European Best Destinations je preko 400 milijonov popotnikov in predstavnikov 
zainteresirane javnosti. Izbor najboljše evropsko destinacijo leta 2023 poteka med 20. 
januarjem in 10. februarjem 2023.

EUROPEAN BEST  DESTNATIONS 2023 - 
celoletna mednarodna kampanja s krovnim sporočilom

Januar 
2023

"Maribor je najboljša 
destinacija v letu 2023" 

GLASUJTE ZA MARIBOR
Vsak dan do 10. februarja

Najstarejša trta v 2023 
Ureditev poletnega vrta in postavitev digitalne mize iz EXPO 2020 Dubaj.

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR – 120 let 
Vrsta prireditev ob 120-letnici muzeja; 
dogodki se bodo izvajali v muzeju in izven 
njega; mednarodni simpozij Museoeurope 
2023 (okt. 2023) 

POKRAJINSKI ARHIV - 90 let
Ob 90. obletnici ustanovitve pripravljamo 
razstavo dokumentov in forografij o gradnji 
Glavnega mostu v Mariboru, ki so ga uradno 
odprli 23. 8. 1913.

MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR – 30 let
Ob 30. obletnici pripravljamo novo strategijo javne-
ga zavoda. Tradicionalni festivali, kot so Slovenski 
dnevi knjige v Mariboru, Mednarodni festival 
računalniške umetnosti in Mladi Maribor, ostajajo.



Učinki za mesto Maribor:
obnovljena športna infrastruktura, nove poslovne 
priložnosti, povečan turistični interes za Slovenijo, 
povečano organizacijsko znanje ('know-how'), povečan 
ugled mesta Maribor.

Organizacijski odbor OFEM 2023 Maribor
Šport Maribor d.o.o. 
Koresova ulica 7, 2000 Maribor
www.eyof-maribor.com

1. Relax Zone. 2. Fun Zone. 3. Sport Presentation Zone. 4. Green Zone

Olimpijski festival evropske mladine - OFEM 
(European Youth Olympic Festival - EYOF)

- 3.600 udeležencev olimpijskega festivala,
- 500 funkcionarjev in tehničnih delegatov, 
- 800 prostovoljcev,
- 5.000 drugih udeležencev iz tujine in Slovenije. 

- 23. - 29. julij 2023,
- mladi športniki med 14. in 18. letom,
- 48 evropskih držav, 
- športniki bodo tekmovali v enajstih športnih 

disciplinah,

ŠPORTNA PANOGA

ŠPORTNA GIMNASTIKA

ATLETIKA

JUDO

TENIS

PLAVANJE

CESTNO KOLESARSTVO

GORSKO KOLESARSTVO

ROKOMET

ODBOJKA

KOŠARKA 3x3

ROLKANJE

PRIZORIŠČA TEKMOVANJA

DVORANA TABOR

ATLETSKI STADION POLJANE

DVORANA LUKNA

TENIS IGRIŠČA LJUDSKI VRT

KOPALIŠČE PRISTAN

MARIBOR Z OKOLICO

BIKE PARK POHORJE

UŠC LEONA Š. | VRBANSKA 

DRAŠ CENTER

TRG LEONA ŠTUKLJA

SKATEPARK MARIBOR
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Pregled prireditev 
v 2023

Muzej najstarejše trte na svetu
Butični Muzej najstarejše trte na svetu z 
izbranim gradivom izpostavlja zgodbo najstare-
jše trte na svetu, ki se nahaja v neposredni 
bližini. Obiskovalci se s pomočjo izbranih 
predmetov, animacije in digitalnega gradiva 
seznanijo s podatki, ki govorijo o izjemni starosti 
Stare trte, o razvoju življenja in živahne obrt-
niške dejavnosti in o vzpostavljanju Maribora 
kot vinogradniškega središča Štajerske. Ob 
degustacijskem kozarcu vina si lahko ogledajo 
ampelografske upodobitve, ki pričajo o izjemni 
pestrosti takratnih štajerskih trtnih sort.

Kontakt: visit@oldestvinemuseum.si

Odpiralni čas:
Torek - sobota:       11.00 – 18.00
Nedelja in prazniki:   11.00 – 16.00
Ponedeljek: zaprto

Za 
podrobnejši 

seznam 
prireditev v 

Mariboru 
skeniraj 

QR kodo:

Minoriti, kulturna četrt
V najstarejšem delu mestnega jedra Kulturna četrt Minoriti nadgrajuje 
zgodbo matične hiše, Lutkovnega gledališča Maribor, in se osredinja 
na dogodke s širšim kulturnim značajem – uprizoritvene, glasbene in 
filmske vsebine, konference, pogovore in razstave. Zaobjema več 
prizorišč: medtem ko se lutke prvenstveno dogajajo v Veliki in Mali 
dvorani LGM, so drugim oblikam kulturnega druženja namenjeni 
Minoritska cerkev, Sodni stolp, Avditorij in priložnostna prizorišča, ter 
Muzej najstarejše trte na svetu (sicer v upravljanju Pokrajinskega 
muzeja Maribor).

Kontakt: ksenija.repina@minoriti.si

Odpiralni čas:
Torek - petek:   11.00 - 13.00
Četrtek - petek:   16.00 - 18.00
Sobota:    09.00 - 13.00

Lutkovni muzej Maribor
V prenovljenih prostorih na severu Vojašniškega trga je Lutkovno gledališče Maribor 
novembra 2022 odprlo Lutkovni muzej. Stalna razstava kaže raznolikost lutkovnega 
ustvarjanja in nudi vpogled v bogato zgodovino mariborskega lutkarstva. Izbrane 
lutke, kostumi in scenski elementi na privlačen način nagovarjajo obiskovalce, 
organizirane skupine iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, posameznike  in turistične 
obiskovalce mesta. 

Kontakt: info@lg-mb.si

Odpiralni čas: 
Četrtek - sobota:  16.00.  - 18.00
Sobota - nedelja:   09.00 - 13.00

Kolofon: IZDAJATELJ: Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor (t: +386 (0)2 234 66 00, e: zzt@maribor.si) – KREATIVNA ZASNOVA in OBLIKOVANJE: Razvojni center IUI 
Maribor – FOTOGRAFIJE: arhiv Zavod za turizem Maribor – NAKLADA: 200 kom –TISK: Demago d.o.o., januar 2023

Novosti v mestu  

#carobnimaribor

#festivalstaretrte

#opernanoc
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#festivalborstnikovosrecanje
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#martinovanjevmariboru
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#danmaribora

#zametnavecerja
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#festivallent  #lentamo

©
 M

a
rk

o
 P

ig
a

c

#poletnilutkovnipristan



Gastronomija Kultura Outdoor Družine

Krovna digitalna kampanja Odkrij Maribor
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Rast števila
prenočitev

Rast števila 
turističnih prihodov

Na Facebooku smo dosegli 5.094.324 prikazov in 67.585 klikov.
Na Instagramu smo dosegli 5.976.980 prikazov.

Na Google search smo dosegli 16.589 klikov. 
Na Google mreži smo dosegli 43.106 klikov

Rast števila 
obiskovalcev 
v TIC Maribor 

Povečanje števila 
uporabnikov in ogledov 
na visitmaribor.si 

V primerjavi z letom 2022.

Povečanje števila 
sledilcev na družbenih 
omrežjih Visit Maribor 

Statistični
presek leta 2022

visitmaribor.si 
-prejeli 34,12 % več novih uporabnikov (579.409)

-dosegli 20 % več ciljev

Obisk po državah:

Avstrija 66.150 (↑119,85 %)

Italija 42.640 (↑ 323,02 %)

Nemčija 41.963 (↑ 64,43 %)

Hrvaška 13.902 (↑ 113,35 %)

Madžarska 7.045 (↑ 107,45 %)

+10% +10% +20% +20% +15%

Slovenija (52559)

Nemčija (45160)
TOP države po 
prenočitvah: 

Poljska (23751)

Hrvaška (22305)

Srbija (22031)

Avstrija (21268)

Ukrajina (21175)

Italija (20121)

Rast št. nočitev
(439.414)  

+71%
Rast št. turist. prihodov
(196.033)

+89%

2019 2021

Povpr. doba bivanja

2,2 dni
Tuji / domači gosti 

88% / 12%
Top meseci po nočitvah

junij, julij, avgust

Nočitve Maribor: 2022

2.945 sledilcev 
(↑10 %)

41.582 sledilcev (↑14 %)
Doseg: 4,3 milijona ljudi 

17.300 sledilcev (↑ 15 %)
Doseg: 2 milijona ljudi

Spletni kanali Visit Maribor

2022

3.548.368€
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17.724 ogledov
+52 naročnikov
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Žametna večerja  med vinogradi 

Največje 
martinovanje 
v Sloveniji

Dražba vina 
Stare trte z 
Luko Dončićem

25 tematskih 
večerov 
Hiše Stare trte

Rock'n'Roll
okusov

TURISTIČNA DRUŠTVA 
(2 delavnici; 30+ udeležencev)

PREDSTAVNIKI KULTURE 
(3 delavnice; 70+ udeležencev)

TAKSI VOZNIKI 
(8 delavnic; 17 udeležencev)

150 gostov, 80 študentov in dijakov, 70-metrska miza s 1200 kozarci, 1000 krožniki in 1650 kosi pribora.

Izobraževanja za 
turistično gospodarstvo  

Blagovna 
znamka 
Naše najboljše


