
FO
TO

 –
 T

IB
O

R
 G

O
LO

B 
K

R
EA

C
IJA

 IN
 IZ

D
EL

A
VA

 O
BL

EK
E 

– 
AT

EL
IE

R
 D

H
 F

A
SH

IO
N

 
O

BL
IK

O
VA

N
JE

 –
 E

K
LI

PS
A

, G
R

A
FI
ČN

O
 O

BL
IK

O
VA

N
JE

, S
.P.

Pokrovitelji in partnerji projekta Vinska kraljica Slovenije 2022 
Sponsors and partners of the project of Slovenia’s Wine Queen 2022

Pokrovitelj vina Vinske kraljice Slovenije 2022 
Sponsor of the Wine for the Slovenian Wine Queen 2022

Pokrovitelj avtomobila Vinske kraljice Slovenije 2022 
Sponsor of the Car for the Slovenian Wine Queen 2022

Zlati pokrovitelj 
Golden sponsor

Zavarovalnica Vinske 
kraljice Slovenije 

Insurance sponsor of the 
Wine Queen of Slovenia

Srebrni pokrovitelj 
Silver sponsor

Bronasti pokrovitelj 
Bronze sponsor

Vinogradniško vinarsko društvo občina Vojnik

Občina  
Radenci

Društvo vinogradnikov in kletarjev "Trta" Šmarje

Občina  
Gornja Radgona

Tovarna olja Gea



PREDANA VINU… DEVOTED TO WINE… POSVEČENI VINU… DEDICATED TO WINE…

En starček je živel tam v vinskih gorah. 
So djali, da b’lo je na Dolenjskem. 

Prav pridno je držal kozarček v rokah, 
zahajal k prijat’ljem je vinskim. 

Še enkrat pred smrtjo je kupico vzel, 
zahvalil se Bogu, tako je zapel: 

“Oče nebeški, glej, 
še en kozarček zdej, 
hvalo bom vekomaj, 

vekomaj pel.”  
(En starček je živel, ljudska) 

 
Vinogradniška kultura je v naših krajih zelo bogata in posebej čaščena. Z vinom je povezano marsikaj, od navad 
in šeg, kmetijstva kot zelo pomembne panoge, do kulture, turizma, verskih obredov, ima pa tudi simbolni 
pomen. Vino izraža dobrodošlico, gostoljubje, radost, je družabna pijača. V vsaki kaplji vina je sled trdega dela 
vinarja, njegovo srce in duša. Vino je neštetokrat opevano v pesmih, zdravljicah, napitnicah, cerkvenih besedilih 
in ima veliko zavetnikov. Vinu je Zemlja mati, Sonce oče in vinar Usoda.  
Vino hodi s človekom v zgodovini z roko v roki, njegova kultura je stara vsaj devet tisoč let. Prva trta vinifera 
se je pojavila še pred človekom, v eocenu. Iz legende mesta Herat, kjer je živel mogočen vladar Šameran, izhaja 
še danes veljavna značilnost, da je vino za zdravje in počutje čudovita pijača, dokler ne prekoračimo praga, ko 
to postane strup, ki osmeši in naredi za norca vsakogar – tudi velikega misleca. Grki so verjeli, da vino in grozdje 
nista samo božji dar, temveč tudi simbolno utelešenje boga Dioniza na zemlji.   
Vino lahko zdravi in krepi. V svetu krožijo številne študije in raziskave – pozitivne in negativne, ki narekujejo neke 
trende, pa vendar vedno drži da je skrivnost v pravi količini in vsekakor v kvaliteti. Vino ima številne lastnosti, ki 
ugodno vplivajo na naš organizem. Zdravilnost vina se skriva v grozdju. Je antioksidant, zavira oksidacijo in vsebuje 
zelo pomembne vitamine. Vino je kot ženska, lahko te prevzame, osvoji, začara ali odvrne. Zaskrbljujoč pa je podatek, 
da mladi posegajo po manj kvalitetnih alkoholnih pijačah in jih mešajo z gaziranimi, kar je seveda zdravju škodljivo. 
Pomembno je, da se zavzemamo za kulturo pitja vina, predvsem med mladimi, da bi lažje ločili kvaliteto od kvantitete.   
Kultura uživanja vina in vinska kultura sta tesno prepleteni. Gre za omikano konzumiranje vina, od izbire 
kozarcev, temperature, postrežbe, zaporedja vin, povezovanja s kulinariko, ki je danes zelo pomembno. Tudi to 
je treba približati mladim in preostalim ljubiteljem vina. Vino in hrana sta užitek.  
Slovenija je raznolika s tremi vinorodnimi deželami, kjer se nahaja kar devet vinorodnih okolišev s svojimi bo-
gatimi značilnostmi, ki se uvrščajo v sam svetovni vrh. Slovenski vinogradi, zasajeni na idealnih legah, se bohotijo 
v središču evropskega vinogradniškega pasu. Naša ponudba vin je zelo pestra, saj se v Sloveniji mešajo vplivi ra-
zličnih podnebij, tako da tla nudijo rast kar 52 vrstam trte. Prav tako je izrednega pomena vračanje k naravi in 
miselnosti, da lahko okusimo moč vina, v katerem je harmonija narave in človeške roke. V Sloveniji smo lahko 
ponosni na veliko mero odgovornosti do narave, saj je marsikateri vinar spremenil svojo filozofijo do narave, 
vina in ljudi, kjer ne gre samo za modni trend, temveč za razumevanje in način življenja. Kar dajemo to žanjemo, 
narava in človek imata skupen prostor. Zavedati se moramo, da človek pripada zemlji, ne zemlja človeku.  
Moje poslanstvo je verjeti in širiti prepoznavnost slovenskih vin doma in v svetu,  kjer nas poznajo vinski strokovn-
jaki, poznavalci, preostali vinopivci pa manj. Potruditi se moramo tudi na tem področju. Želim in verjamem, da 
bom uspešno širila dober glas naših vin, vinarjev in njihovih zgodb. Naloga vinske kraljice bi morala biti tudi izo-
braževalna, za druge in samo vinsko kraljico. Njena vloga namreč ni samo udeležba na prireditvah, temveč se 
mora dodatno izobraževati na vinskem področju, širiti kulturo vina, ozaveščati ljudi o pomenu vinske kulture … 
Ne nazadnje se mora udeleževati tudi mednarodnih vinskih sejmov, dogodkov in predstavitev, kjer so prisotni 
naši vinarji. Prizadevala si bom za širitev vinskega turizma, ki je v Sloveniji še bolj ali manj v povojih, saj bi to 
moral biti razvojni projekt, in ne le promocijski. Imamo pa vse pogoje. Vinska kraljica bi morala imeti večjo vlogo 
pri oblikovanju vinskega turizma, saj je to naše poslanstvo. Zato je moja želja, da tudi na tem področju napredu-
jemo in se naučimo ceniti, kar imamo. Tujci nas ne opisujejo brez razloga kot zeleni zaklad Evrope.  
Vino je kultura in hvaležnost. Je umetnost. Je zgodba, tradicija, družina. Je odrekanje in veselje. Vino povezuje, 
razveže jezik in iz neznanca lahko naredi prijatelja. Kozarec vina je ljubezen, ljubezen pa je iskra življenja. Smisel 
življenja je v ljubezni, ki daje vse odtenke občutenja sreče. In vino je vinarjeva ljubezen. Naj postane tudi vaša.  
Ana Protner, 25. vinska kraljica Slovenije

Vinska kraljica Slovenije je cvetica slovenskih vin, krona slovenskega vinogradništva in vinorodne dežele.  
Je poslanica slovenskega turizma in kulturne dediščine. 
 
Za Vinsko kraljico Slovenije vsako leto posebna komisija na osnovi javnega natečaja izbere dekle, ki dokaže 
svojo ljubezen do vinogradniškega izročila … Dekle, ki zna in zmore širiti kulturo pridelovanja, negovanja in 
kulturnega uživanja vina kamorkoli v svet.  
 
Da sodi Pomurski sejem med najbolj zveste dvorjane in rezidence vinske kulture, dokazuje v juliju z Odprtim 
državnim ocenjevanjem vin - Vino Slovenija Gornja Radgona, vsako leto v avgustu s predstavitvijo vinograd-
ništva na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, vsako pomlad z mednarodnimi ocenjevanji 
kakovosti prehranskih izdelkov ter vse leto z Vinskim hramom, ki je na sejmišču v Gornji Radgoni pravo svetišče 
plemenite kapljice … 
 
 
The Wine Queen of Slovenia is the bouquet of Slovenian wines, the crown of Slovenian wine growing and an 
ambassador of Slovenian tourism and cultural heritage.  
 
Every year in an open competition an expert jury panel chooses a girl who proves her love for the wine growing 
tradition… A girl who knows how and is able to proclaim the culture of wine making, nurturing and con-
sumption throughout the world. 
 
Pomurski Sejem proves to be one of the most faithful ambassadors and courts of wine culture as clearly demon-
strated with its organisation of open national wine assessment Vino Slovenija Gornja Radgona, the presentation 
of wine growing and winery at the International Agricultural-Food Fair AGRA and the Wine House at the 
Gornja Radgona fair ground that is a true sanctuary of noble wine… 
 
 
 

Nosilec projekta  Vinska kraljica Slovenije   
Project holder of Slovenia's Wine Queen 
 
Pomurski sejem, d.o.o.  
Cesta na stadion 2 
9250 Gornja Radgona, Slovenija 
T: +386 (0) 41 263 107 
F: +386 (0) 2 5642 100 
e-pošta / E-Mail: miran.mate@pomurski-sejem.si   
www.pomurski-sejem.si 
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