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NATEČAJ ZA IZBOR JUBILEJNE, 20. VINSKE KRALJICE SLOVENIJE 2016
Nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, Pomurski sejem d.d., objavlja natečaj za izbor jubilejne, 20. Vinske kraljice
Slovenije, ki bo nosila nacionalno vinsko krono v letu 2016.
Vinska kraljica Slovenije je krona slovenskega vinogradništva ter poslanica slovenskega turizma in kulturne dediščine.
Je predstavnica vinorodnih slovenskih dežel in države Slovenije kot vrhunske vinorodne destinacije. Doma in v tujini
skrbi za pridobivanje novih prijateljev slovenskega vina ter za dvig in širitev vinske kulture.
K sodelovanju na natečaju za izbor Vinske kraljice Slovenije 2016 so vabljena dekleta med 18-im in 25-im letom
starosti, slovenske državljanke samskega stanu, ki imajo znanje o vinih, o slovenskem vinogradništvu, znanje vsaj
enega svetovnega jezika in vozniški izpit.
Kandidatke, ki bodo pravočasno oddale prijavo in ustrezale pogojem natečaja, bodo v letošnjem novembru
povabljene na predstavitev komisiji za izbor Vinske kraljice Slovenije. Najprimernejše dekle, izbrano skladno s
pravilnikom, pa bo okronano za 20. Vinsko kraljico Slovenije v januarju 2016.
Prijava kandidatke mora vsebovati: ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke (številka
mobilnega telefona, elektronski naslov), podatke o izobrazbi, kratek življenjepis in fotografijo.
Organizator bo zbiral prijave do vključno 16. oktobra 2015 na poštnem naslovu: Pomurski sejem d.d., Cesta na
stadion 2, 9250 Gornja Radgona (Vinska kraljica Slovenije). Pri prijavi po klasični pošti je merodajen poštni žig z
datumom oddaje pošiljke, kandidatke pa se lahko prijavijo tudi na elektronski naslov miran.mate@pomurski-sejem.si.

VINSKA KRALJICA SLOVENIJE 1996 - 2016
Institucija Vinska kraljica Slovenije povezuje tradicionalna in sodobna znanja o vinogradništvu, vinarstvu in vinu,
širjenje vinske kulture in prepoznavnosti Slovenije kot ugledne vinorodne dežele. Vinska kraljica Slovenije simbolizira
in predstavlja raznovrstnost slovenskih vrhunskih vin treh vinorodnih dežel. Doma in v svetu razglaša bogato
dediščino vinogradništva in vinarstva, ki se prenašata iz roda v rod ter se razvijata in izpopolnjujeta s sodobnimi
znanji.
Prepoznavnost institucije Vinske kraljice Slovenije je odlična priložnost za promocijo slovenskega turizma ter njene
bogate kulturne dediščine, povezane s pridelovanjem, negovanjem in kulturnim uživanjem vin, kulinariko, naravnih in
kulturnih znamenitosti in običajev. Vinska kraljica Slovenije kot institucija in kot posamezna nosilka krone je deležna
velike pozornosti javnosti. Vsako leto sodeluje na več kot 100 dogodkih, posvečenih vinu, o njeni dejavnosti pa
poročajo številni mediji in medijske objave.
Od leta 1996 do letos so krono Vinske kraljice Slovenije ponosno in odgovorno nosile: Lidija Mavretič, Selma Lukač,
Katarina Jenžur, Irena Kupljen, Martina Stegovec, Jerneja Bratuša, Tjaša Koroša, Simona Štraus, Vesna Bajuk, Maja
Cigoj, Maja Benčina, Svetlana Širec, Karolina Kobal, Andreja Erzetič, Simona Žugelj, Martina Baškovič, Neža Pavlič,
Špela Štokelj in Sandra Vučko, aktualna, 19. Vinska kraljica Slovenije v letu 2015.

IZBRANA CVETICA IN KRONA SLOVENSKIH VIN
Izbira vinske kraljice poteka vsako leto pod okriljem Pomurskega sejma. Na osnovi javnega natečaja pa se o
slavnostni zmagovalki odloči posebna komisija. Komisijo za izbor Vinske kraljice Slovenije sestavljajo predstavniki
organizatorja, stroke, pokroviteljev projekta ter prejšnjih Vinskih kraljic Slovenije. Kandidatke organizator vnaprej
seznani s področji znanja, ki ga morajo obvladovati kot potencialne Vinske kraljice Slovenije. Na samem izboru
zastavijo članice in člani komisije dekletom, ki se potegujejo za naziv Vinska kraljica Slovenije, vprašanja s področja
splošne razgledanosti ter vinogradniške in vinarske stroke. Poudarki splošnega dela so na poznavanju Slovenije in
Evrope, njune politične ureditve, slovenske zgodovine in kulture. Sledi vrsta vprašanj o vinorodni deželi Sloveniji, o
vinskih sortah in vinskih kakovostih, o vinih posebne kakovosti in vinskih zvrsteh. Posebno poglavje kraljevskega
izpita je namenjeno poznavanju in povezovanju slovenskega vina in kulinarike. Kandidatka mora nadalje predstaviti
vino po izboru komisije ter prisotne prepričati o njegovi čarobnosti. Predstaviti pa mora tudi sebe, izbrane slovenske
turistične zanimivosti in vina v tujem jeziku. Pri izboru se ocenjuje še splošni vtis, ki ga kandidatka naredi na komisijo
z veščino nastopanja, komunikativnostjo, uglajenostjo, odnosom do vina, znanjem tujih jezikov, suverenostjo in
iznajdljivostjo.
POSVEČENI VINU
Pomurski sejem razen z institucijo Vinska kraljica Slovenije podpira poslanstvo negovanja trte, pridelave grozdja,
ustvarjanja vrhunskih vin, širjenja kulture pitja vina ter njegovo druženje s hrano in turizmom s številnimi projekti:
vsako leto v juliju z Odprtim državnim ocenjevanjem vin - Vino Slovenija Gornja Radgona, v avgustu s predstavitvijo
vinogradništva in vinarstva 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 …
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