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Društvo vinogradnikov Slovenske Konjice
Vinogradniško vinarsko društvo občina Vojnik
Društvo vinogradnikov in kletarjev “TRTA” Šmarje

Predana vinu...

Posve eni vinu...

Slovenija je dežela prijetnih in prijaznih ljudi, ki znamo ceniti svojo
zemljo in zgodovino. Je dežela trte in vina, ki s ponosom razkazuje griče in
doline, obdane z vinsko trto. Kljub majhni površini je Slovenija ena izmed
najbolj pestrih dežel na svetu. Zaradi raznolikosti tal in podnebja se v treh
slovenskih vinorodnih deželah, v Podravju, Posavju in na Primorskem,
rojevajo vrhunska vina najrazličnejših tipov, sort in kakovosti. Pogoji za
gojenje trte pa so pogosto težki. Vendar v Sloveniji spoštujemo tradicijo,
zato tudi na strmih pobočjih vinske trte ne opuščamo. Pravi vinogradniki
se zavedamo, da je trta kot majhen otrok, ki ga je potrebno voditi skozi
življenje, za njega skrbeti po najboljših močeh ter ga obdajati z veliko mero
ljubezni. Zato se zapišemo trti za vse življenje, za več generacij...

Vinska kraljica Slovenije je cvetica slovenskih vin, krona slovenskega
vinogradništva in vinorodne dežele... Je poslanica slovenskega turizma in
kulturne dediščine...

Vinogradništvo je zame poezija kmetijstva. Trta in vino mi pomenita enako
kot pomeni sonce dnevu in luna noči. Pomenita mi nekaj, brez česar bi bilo
moje življenje neizpolnjeno. Zavedam se, kako pomembna je naša tradicija
in kultura vinogradništva in vinarstva. Roko življenju, ki je povezano z
vinogradništvom in vinarstvom, sem podala že kot majhna deklica, ko
so mi s ponosom razkazovali naše domače vinske griče. Odraščala sem
ob trti in z leti spoznavala, da so moj svet vinske gorice in da je moje
življenje povezano z darovi, ki ga te dajejo. Vame se je vsadila ljubezen
do trte in vina, ki ju doživljam kot del sebe. V zimskih dneh čutim njen
mirni spokoj in počitek, ob cvetenju me prevzame omamni vonj cvetja,
jeseni pa s spoštovanjem in hvaležnostjo pobiram njene sadove. Čutim
to ljubezen do slovenskih vinskih gričev ter slovenskih vinskih hramov,
ki na tako prijeten in priljubljen način vabijo vase vse, ki jih prevzema
iskrivost vina v kozarcu. Prav tako čutim navezanost in vso spoštovanje
do vseh slovenskih vinogradnikov. Cenim njihov trud, saj lahko vsak, ki
se vsaj bežno spozna z vsemi temi prijetnimi ljudmi ugotovi, da svoje delo
opravljajo vestno in z ljubeznijo. S spoštovanjem si ogledujejo trto, njene
čarobne sadove ter nato z vsem ponosom okušajo kakovostno in dobro
opravljeno delo v kleteh.
Kot Vinska kraljica Slovenije za leto 2008 ponosno razglašam tradicijo
kulturnega uživanja plemenite kapljice, ki so jo pridelale slovenske roke na
slovenski zemlji. V sebi nosi pesem za vse tiste, ki ji želite prisluhniti...
Svetlana Širec, Vinska kraljica Slovenije 2008

Za Vinsko kraljico Slovenije posebna komisija vsako leto na podlagi
javnega natečaja izbere dekle, ki dokaže svojo ljubezen do vinogradniškega
izročila… Dekle, ki zna in zmore širiti kulturo pridelovanja, negovanja in
kulturnega uživanja vina kamor koli v svet...
Pomurski sejem sodi med najbolj zveste dvorjane in rezidence vinske
kulture, kar dokazuje v juliju z Odprtim državnim ocenjevanjem vin
- Vino Slovenija Gornja Radgona, vsako leto v avgustu s predstavitvijo
vinogradništva na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu, vsako
pomlad z mednarodnimi ocenjevanji kakovosti živilskih izdelkov ter vse
leto z vinskim hramom, ki je na sejmišču v Gornji Radgoni pravo svetišče
plemenite kapljice...
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