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DESTINACIJA MARIBOR – POHORJE: 
SLOVENIA GREEN DESTINATION – BRONZE

V januarju 2020 je mesto Maribor 
pridobilo bronasti znak Slovenia 
Green destination. 

Destinacija Maribor – Pohorje 
je ena izmed 12 destinacij, ki 
so kot prve vstopile in so sedaj 
vključene v pilotni nacionalni 
program, imenovan Zelena shema 
slovenskega turizma, ki se izvaja 
pod okriljem Slovenske turistične 
organizacije. Gre za celovito zasnovan sistem 
za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji. Več 
informacij najdete na zelenih straneh destinacije 

https://www.visitmaribor.si/si/odkrij/maribor-zelena-destinacija/
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HIŠA STARE TRTE:
ZELENI KLJUČ ZA TURISTIČNO ATRAKCIJO 
Člani nacionalne komisije za program Zeleni ključ so 
soglasno potrdili skladnost s kriteriji za obrat “Hiša Stare 
trte” in odobrili prejem trajnostnega certifikata Zeleni 
ključ za obdobje enega leta. S tem je Hiša najstarejše trte 
na svetu postala četrta atrakcija s tem znakom v Sloveniji 
in prva v vzhodni Sloveniji.

»Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na 
področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja 
v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni 
zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo 
stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za 
okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja 
vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, 

neposredno pripomorejo k varovanju 
okolja. Obrati vzdržujejo visoke 
okoljske standarde s pomočjo stroge 
dokumentacije in pogostih kontrolnih 
pregledov. Certifikat Zeleni ključ 
lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši 
nastanitveni obrati, kampi in počitniški 
parki, kongresni centri, restavracije in 
turistične atrakcije«.  

Več informacij o trajnostnem znaku 
najdete na https://www.zelenikljuc.si/ 

ZELENI KLJUČ TURISTIČNI & EKOLOŠKI KMETIJI PRI 
BARONU in TURISTIČNI KMETIJI PRI KOVAČNIKU 
V letu 2020 sta prejeli okoljski znak in 
certifikat Zeleni ključ dva destinacijska 
ponudnika: Turistična & ekološka kmetija Pri 
Baronu in Turistična kmetija Pri Kovačniku.

Na Turistični & ekološki kmetiji Pri Baronu 
(družina Uranjek) se zavedajo pomena 
ohranjanja okolja in da je odgovornost vseh 
nas, da z načinom dela in življenja omogočimo 

Foto: Facebook stran Pri Baronu
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ZELENA DOŽIVETJA
V želji po promociji zelenih produktov smo za domače in tuje goste oblikovali nekaj 
zelenih  doživetij za goste v destinaciji. 

V neposredni bližini gradu Hrastovec leži mistično jezero Komarnik, priljubljena točka 
za opazovanje ptic, območje pa je bogato tudi z drugo favno in floro. Pod strokovnim 
vodstvom ornitiloga bodo gostje uživali v spoznavanju življenja ob jezeru, na jezeru in v 
jezeru. Izlet vključuje tudi obisk znanega štajerskega čebelarja, kjer izvajajo apiterapijo in 
masaže v panju. V drugem zelenem doživetju goste vabimo na zeleno raziskovanje okolice 
mesta Maribor s kolesom, na potepu pa si bodo gostje ogledali krajinski park in botanični 
vrt. 

Več zanimivih zelenih idej se nahaja na https://www.visitmaribor.si/si/kaj-poceti/top-
dozivetja/.

varno, zdravo in prijetno 
prihodnost našim otrokom.

Na Turistični kmetiji Štern 
– Pri Kovačniku poudarjajo, 
da živijo tesno povezani 
z naravo in okoljem, ki jih 
obdajata. Zavedajo se, kako 
zelo so odvisni od njunih 
darov, ki jih sprejemajo 
s hvaležnostjo in z njimi 
skrbno gospodarijo.

Foto:  Barbara Štern
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SLOVENIA UNIQUE EXPERIENCE - PO POTI 
NAJLEPŠIH VINSKIH ZGODB DO NAJSTAREJŠE 
TRTE NA SVETU

KUL E BIKE - KULINARIKA, ODKRIVANJE 
PODEŽELJA IN ELEKTRIČNA KOLESA

Slovenia Unique Experiences je oznaka za edinstvena 5-zvezdična doživetja. Podajte se 
na vinsko doživetje po eni najlepših vinskih cest Slovenije. 

Izbrusite svojo vinsko kulturo z vrhunskim sommelierjem in okusite spajanje štajerskih 
vinskih sort z izbrano lokalno kulinariko. Spoznajte štajerske vinarje in ujemite magičen 
trenutek znamenitega srca med vinogradi, ki velja za enega najlepših razgledov v Sloveniji.

Kako poteka doživetje? Informacije poiščite na spletni strani https://www.visitmaribor.
si/si/kaj-poceti/dozivetja/6060-po-poti-najlepsih-vinskih-zgodb-do-najstarejse-trte-
na-svetu 

KULeBIKE je združil lokalne ponudnike turističnih 
storitev večjega števila občin, s katerim želimo  z 
uvedbo več kot 100 kilometrov novih kolesarskih 
povezav in ekološko sprejemljivejšega načina 
ponuditi nove možnosti preživljanja oddiha in 
prostega časa. Pomemben del projekta pa je tudi 
približanje in povečanje dosega e-mobilnosti 
vsakomur.

Gre za prepletanje kulinarike, ekologije, športa 
in kulture. Več informacij najdete na http://www.
kulebike.si/
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DESTINACIJSKA KOLEKTIVNA BLAGOVNA 
ZNAMKA »NAŠE NAJBOLJŠE«
Julija 2020  je Zavod za turizem Maribor na tiskovni konferenci predstavil nov projekt 
vzpostavitve kolektivne blagovne znamke Naše najboljše, s katerim si bo prizadeval za 
visoko in celovito usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe. Kolektivna 
blagovna znamka Naše najboljše povezuje Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, 
Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice.

Vzpostavljen sistem kolektivne blagovne znamke Naše najboljše sledi modelu Izvorno 
slovensko, ki ga razvija podjetje ProVITAL d.o.o. in po katerem je bilo v zadnjih osmih letih 
oblikovanih več kolektivnih blagovnih znamk (v nadaljevanju KBZ) v Sloveniji. Z modelom 
razvoja lokalnega okolja se bo vplivalo na rast kakovosti celovite ponudbe, povezovanje 
ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej. 

Cilji certificiranja so: 

→ gradnja registra ponudnikov z zagotovljeno obljubljeno lokalno dodano vrednostjo - 
kakovostjo in izvorom živil ter gradiv iz območja destinacije Maribor - Pohorje; 

→ usklajena rast celovite kakovosti ponudbe v destinaciji; kratke lokalne oskrbne verige z 
najvišjo možno samooskrbo; 

→ usklajena promocija lokalnih ponudnikov, logistika in prodaja ponudbe destinacije 
Maribor - Pohorje kot celote.

Več informacij najdete na spletni strani https://www.visitmaribor.si/media/6126/maribor-
pohorje_sporocilo-za-medije_kbz-nase-najboljse_07072020.pdf
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OBOGATENA NAVIDEZNA RESNIČNOST NA 
TABLAH TURISTIČNIH ZNAMENITOSTI  

ZERO WASTE

V letu 2020 je 
mesto obogatilo 
turistično ponudbo 
z 20 tablami turi-
stičnih znamenito-
sti, od katerih je 10 
tabel obogatenih z 
dodatnimi igranimi 
vsebinami. 

Tako si lahko do-
mačini in gostje 
naložijo brezplačno 
aplikacijo in brez-
stično uživajo v 
spoznavanju turi-
stičnih znamenito-
sti našega mesta.

V letu 2020 sta se Mestna občina Maribor in 
Zavod za turizem Maribor zavezala k zmanj-
šanju količine odpadkov na svečani trgatvi 
najstarejše trte sveta in znamenitem mari-
borskem martinovanju. 

K temu so se obvezali s podpisom zaveze 
Zero Waste na tiskovni konferenci 3.3.2020 v 
Hiši Stare trte. Letos nam je prekrižala načrte 
epidemija virusa, bomo pa v naslednjem letu 
nadaljevali z izvajanjem prireditev z zavezo 
Zero Waste. 

Mednarodna Zero Waste zveza (Zero Waste 
International Alliance) je leta 2004 sprejela 
prvo definicijo Zero Waste in jo leta 2018 še 
dopolnila tako, da se glasi: “Zero Waste: Ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proizvo-
dnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in 
izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi«.

https://ebm.si/zw/o/zero-waste-slovenija/
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Z ELEKTRIČNIMI MINIBUSI 
BREZPLAČNO PO MESTU 
Mestni potniški promet v poletni sezoni 
dopolnjujejo tri električna mini vozila. 

Električna mini vozila vozijo po območju 
za pešce in ožjem središču Maribora. Pre-
voz z njimi je za potnike brezplačen; znot-
raj območja za pešce vas lahko zapeljejo 
kamorkoli želite, vozijo pa tudi v starem 
mestnem jedru med Sodnim in Vodnim 
stolpom. Vozilo Maister sprejme do šest 
potnikov. Naročite pa ga lahko s klicem na 
telefonsko številko 030 700 035 ali pa ga 
ustavite, če ga srečate v mestu. Električ-
na vozila so namenjena za vožnjo v sre-
dišču mesta, starejšim in gibalno oviranim 
ljudem, staršem z majhnimi otroki in obiskovalcem mesta ter turistom. 

Poleg tega je v letu 2020 na mestni liniji 8 od februarja do oktobra vozil tudi manjši elek-
trični avtobus Fenixbus; obvestilo o tem najdete na linku http://www.marprom.si/na-liniji-
-8-po-novem-okolju-prijazen-minibus/  

Uporaba Fenixbusa je predvidena tudi v letu 2021. Več informacij najdete na straneh 
https://www.marprom.si/novice/ .

Foto: Sportida

Foto: Matej Kristofič
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TAM EUROPE IN 100% ELEKTRIČNI AVTOBUS 

MARIBORSKI VODOVOD D.D., E-ZAVOD IN 
INŠTITUT WCYCLE MARIBOR 

V podjetju TAM-Europe so oznanili najnovejše sodelovanje z Javnim podjetjem za 
mestni potniški promet Marprom in sicer s prvim 100% električnim avtobusom VERO 
za prevoz potnikov, ki je v celoti plod slovenskega razvoja in lastne, domače proizvodnje. 

Ob predaji vozila pred prostori podjetja v Mariboru sta se obe strani strinjali, da je 
ohranjanje čistega okolja za današnje in prihodnje generacije ključnega pomena za 
kakovost življenja v Mestni občini Maribor. Prav s tem namenom je sodelovanje med 
podjetjema Marprom in TAM-Europe, ki obe delujeta v lokalnem, domačem okolju, zelo 
vzpodbudno. Bryan Zhao, direktor podjetja TAM-Europe in Bernard Majhenič, direktor 
podjetja Marprom sta ob predaji električnega avtobusa izpostavila, da je interes po 
uspešnem in dolgoročnem sodelovanju vsekakor obojestranski. 

Več informacij najdete na https://www.tam-motors.eu/tam-vero-100-elektricni-
avtobus-bo-prevazal-potnike-v-mariboru/ 

bodo demonstrirali uporabnost deževnice in prečiščene vode za vzdrževanje cest in 
oživitev degradiranih površin. 

Pilotski projekt uporabe deževnice in prečiščene odpadne vode za proizvodnjo recikliranih 
gradbenih materialov v Mariboru bo demonstriral uporabnost deževnice in prečiščene 
vode za namene proizvodnje sekundarnih surovin za gradbene materiale. 

Gre za projekt CWC - City Water Circles (Interreg Central Europe), več informacij pa 
najdete na https://www.mb-vodovod.si/informacije/interreg-cwc/

Foto: Marprom.si
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ENERGAP –ENERGETSKA AGENCIJA 
ZA PODRAVJE 
Trajnostna mobilnost je ena najpomembnejših prednostnih nalog Evropske unije za 
zmanjšanje onesnaževanja in izboljšanje kakovosti življenja. 

Beseda mobilnost označuje gibljivost, premičnost in vključuje uporabo javnega potniškega 
prometa, hojo, kolesarjenje in različne alternativne oblike mobilnosti. Trajnostna mobilnost 
pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse, ob minimalnih 
nezaželenih stranskih učinkih. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba 
vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, 
tveganju in porabi naravnih virov. 

Cilj trajnostne mobilnosti je sledeč: zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem 
zmanjšati promet.  Več informacij najdete na https://www.energap.si/ 

Vir: Mariborski Vodovod d.d.

Vir: Energap
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ČISTILNA AKCIJA DRAVA IN STRAŽUN 

VSE ŽIVO V 
STRAŽUNU

Mestna občina Maribor je 3. oktobra 2020 ob mednarodnem dnevu živali in svetovnem 
dnevu habitatov organizirala čistilno akcijo v mestnem gozdu Stražun.

Stražunski mestni gozd je ujet v urbani prostor Maribora in lokalnim prebivalcem nudi 
možnost rekreacije v naravnem okolju. Žal pa ta dragoceni prostor ob mnogih dovoznih 
poteh v gozd ter ob robovih naselij onesnažujejo in njegov videz kazijo odpadki. 

Več infromacij se nahaja na spletni strani https://www.maribor.si/povezava.
aspx?pid=18257

V mestnem gozdu Stražun, ki velja 
za enega najbolje ohranjenih urbanih 
gozdov v tem delu Evrope, zavarovanim 
kot naravni spomenik ter določenim za 
naravno vrednoto, je bil v oktobru 2020 
izveden živahen dogodek z naslovom 
“Vse živo v Stražunu!''. 

Izpeljani so bili naravoslovni 
izobraževalni in interpretativni sprehodi 
po Učni poti Netopirja Boromirja. 
Dogodek, namenjen družinam kot tudi 
ostalim ljubiteljem narave, se je odvil v 
soorganizaciji Društva za proučevanje in 
varstvo netopirjev Slovenije, Društva za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
Društa študentov naravoslovja, Vrtca 
Tezno in Zavoda RS za varstvo narave 
ter Slovenskega odonatološkega 
društva. Dogodek je s sočasno izvedbo 
čistilne akcije v Stražunu in s sredstvi 
za sofinanciranje projektov na področju 
varstva okolja in ohranjanja narave 
podprla tudi Mestna občina Maribor. 

Manjše skupine obiskovalcev so v sklopu igrivih vodenj po gozdni poti ter kreativnih 
delavnic spoznavale Stražun, njegove prebivalce (ptice, netopirje, dvoživke, plazilce in 
seveda Netopirja Boromirja) ter pomen ohranjanja tega naravovarstveno pomembnega 
mestnega gozda za Maribor in njegove prebivalce. Prvi tovrstni dogodek je navdušil tako 
obiskovalce kot izvajalce zato se organizatorji že oziramo proti Stražunu in snujemo nove 
zanimive dogodke.

Foto: Monika Podgorelec, 
oblikovanje: Tilen Basle,

ilustracija: Samo Jenčič.
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NATEČAJ ZA IZDELAVO GRAFITOV IZ 
EKOLOŠKIH MATERIALOV

V podjetju AquaSystems na inovativen in kreativen način spodbujajo predvsem mlajše 
generacije, da se umetniško izrazijo brez negativnih posledic za okolico. 

Zato so v mesecu marcu pripravili natečaj za izdelavo grafita iz ekoloških materialov, ki bi 
predstavljal simbol ekološke naravnanosti in poslanstva družbe AquaSystems – ohraniti 
Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije. Na natečaju je zmagala Lea Pernek 
z grafitom  »Cikel življenja«. Življenjski cikel predstavljajo domišljijska bitja, od stvarjenja 
Adama, s čimer je avtorica želela izpostaviti pomembnost življenjske energije ter predaje 
poslanstva prihodnjim generacijam – ohranjanje življenja v Dravi in ob njej. Avtorica je 
ob prejemu nagrade povedala: »Za sodelovanje na natečaju sem se odločila, ker menim, 
da projekt neposredno vpliva ter spodbuja ljudi, da spremenimo odnos do okolja, da smo 
prijaznejši in uvidevnejši do narave. Menim, da lahko vsak posameznik poskrbi za boljši 
jutri.« 

Več o podjetju in izvedeni akciji si lahko preberete na www.aquasystems.si

SMARTCITYMARIBOR
Pobuda Pametno mesto Maribor (Smart City Maribor Initiative) je ustanovljena z 
namenom aktiviranja trajnostnega razvoja urbanega okolja in spodbujanja inovativnosti 
v mestu Maribor ter pilotnih projektov, ki bodo omogočili aktivnosti pametnega mesta na 
področju vpeljave pametnih storitev, tehnologij in izdelkov. Cilj pobude je izvajati napredne 
projekte, ki bodo izboljšali kakovost življenja na območju mesta Maribor in širše regije 
ter spodbujali  tehnološke, družbene in organizacijske inovacije. Z aktiviranjem pobude 
pametnega mesta se Maribor pridružuje naprednim urbanim okoljem, ki so prepoznala 
prednosti intenzivnega sodelovanja 
občine, raziskovalnih organizacij in 
industrije pri zagotavljanju kakovostnih 
življenjskih pogojev in tehnološkega 
razvoja. Več informacij najdete na:

https://www.smartcitymaribor.si/si/
Projekti/Pametno_bivanje_in_urbano_
n a c r tova n j e/ Tra j n o s t n a _u r b a n a _
strategija_Mestne_obcine_Maribor_TUS_
MOM_/

Vir: aquasystems.si
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PROJEKT WIFI4EU   

ZELENI NAPOTKI 

V središču Maribora deluje 14 novih Wi-Fi točk. 

Projekt je zasnovala Služba za informatiko MO Maribor. 
Projekt WiFi4EU je namenjen temu, da lahko državljani 
in obiskovalci na javnih mestih brezplačno in brezžično 
dostopajo do interneta. Vse, kar mora uporabnik narediti, je, da na vstopnem portalu 
WiFi4EU potrdi vstop.

Štirinajst WiFi4EU točk je nameščenih na lokacijah: 

Destinacija Maribor – Pohorje si želi ostati zelena in butična destinacija, zato smo 
pripravili za vse deležnike napotke k trajnostnemu ravnanju.  Hvaležni smo vam za vaš 
prispevek k ohranjanju narave. 

 … V naši deželi je voda iz pipe pitna.

 … K varovanju okolja prispevate z varčno uporabo vode in električne energije.

 … Poskusite lokalne jedi in kupujte izdelke lokalnih pridelovalcev.

 … Za obisk kotičkov po mestu lahko uporabite kolo, električno kolo, električni avtobus ali 
električno mini vozilo Maister in tako prispevate k zmanjšanju onesnaževanja okolja.

 … Največja znamenitost v mestu, preko 400 let stara Stara trta ponuja v svoji hiši izbor 
vrhunskih štajerskih vin, z nakupom le-teh pa boste podprli lokalne vinogradnike in 
lokalno gospodarstvo.  

 … V destinaciji imate na izbiro kar nekaj objektov, ki so ponosni nosilci trajnostnih znakov 
EU Ecolabel in Green Key.

 … V destinaciji so vam na voljo zelena doživetja, ki vključujejo opazovanje ptic, sprehode 
po botaničnih vrtovih, kolesarjenje po čudoviti krajini.

 … Aktivno sodelujte na delavnici obdelovanja slovenskega lesa, delavnici peke buhteljnov, 
delavnici za sommelierje, čokoladni delavnici ali čebelarski delavnici, kjer postanete 
čebelar za en dan.

 … Poskusite naše lokalne jedi: pohorsko omleto, gobovo juho z ajdovimi žganci, pohorsko 
bunko ali pohorski lonec.

 … Obiščite tradicionalne dogodke, kot so Festival Lent, Festival Stare trte in Zlato lisico  
ter ponesite s seboj dober glas mesta. 

Hvala, da nam pomagate ohranjati turistični biser, ki ga množice še niso odkrile.

→ Glavni trg: 2 točki

→ Lent (od Vodnega stolpa do Studenške 
brvi): 8 točk

→ Trg svobode (pri Vinagu in pri Moji 
kavarni): 2 točki

→ Grajska ulica (pri Astoriji in pri 
Mariborskem gradu): 2 točki.
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