
 
 
 
 
 
 
 

 

VinoEuro2018 Slovenia – Evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu 

 

Konec maja 2018 bo v Sloveniji potekalo 5. Evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu. Na 

mednarodni prireditvi amaterskega nogometa na »velikem« igrišču z delno prilagojenimi 

pravili bodo nastopile poleg Slovenije, ki je na zadnjem EP2016 v Meinzu/Nemčiji osvojila 1. 

mesto in tako postala evropski prvak, še reprezentance Avstrije, Italije, Madžarske, Nemčije, 

Švice ter dodatni reprezentanci Češke in Portugalske. 

 

Prvenstvo se bo odvijalo od 29. 5. 2018 – 2. 6. 2018 v Goriških Brdih, Mariboru ter z 

zaključnimi boji v Ljubljani. Polfinalne boje in boje za medalje bo gostilo NNC Brdo. Glede 

na to, da bomo prvič v sklopu #VinoEuro2018 Slovenia, kot smo poimenovali prvenstvo, 

organizirali tudi ekskluzivni mednarodni vinski festival, je lokacija na Brdu več kot odlična. 

 

Evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu 2018 v Sloveniji želimo izkoristili kot platformo za 

dvig vinske kulture v državi. 

 

Prvi cilj, kot gostitelj prvenstva je, da mednarodni javnosti pokažemo Slovenijo kot športno / 

vinsko / turistično in poslovno zanimivo deželo in se hkrati dokazati kot odličen organizator. 

Drugi cilj je, pripraviti pravila igre in smernice za financiranje in organizacijo dogodka 

Evropskega prvenstva vinarjev, pod eno znamko - VinoEuro in poenotenje odgovornosti in 

pravic organizatorjev prvenstev – pripraviti Pravilnik o organizaciji prvenstev, ter postaviti 

»Evropsko zvezo / odbor« za prvenstva vinarjev. 

 

Na jubilejnem 20. Slovenskem festivalu vin, katerega se bodo udeležili tudi vsi predstavniki 

reprezentanc iz Avstrije, Češke, Italije, Madžarske, Nemčije, Portugalske, Švice, se bo najprej 

odvil žreb predtekmovalnih skupin VinoEuro2018 in sicer v petek, 17. 11. 2017 ob 17.00 v 

Hotelu Union v Ljubljani 

 

Sobota, 18. novembra 2017 bo obarvana tudi športno, saj bo na Kodeljevem ob 10.00 

prijateljska tekma z evropskimi podprvaki, reprezentanco Nemčije (WeinElf). Od 14.00 

naprej pa se bodo vinske reprezentance predstavile s svojimi vini tudi na samem festivalu. 



 

 

 

 

 

 

Predstavniki medijev ste lepo vabljeni, da se udeležite »Žreba VinoEuro2018«. Akredicije so 

možne preko Slovenskega vinskega festivala na povezavi http://slovenskifestivalvin.si/letos-

ze-18-slovenski-festival-vin/mediji/. 

 

Toplo vabljeni tudi na sobotno tekmo ob 10. uri na Kodeljevem in seveda vabljeni na 

pokušino najboljših naših vin in vin drugih sodelujočih članic. 

 

Z upanjem, da se na prihajajočem dogodku srečamo vas lepo pozdravljamo. 

 

S spoštovanjem. 

 

                                                                                    Danilo Steyer 

 

                                                            Predsednik Vinske reprezentance Slovenije 

 

                                                                                     Aleš Križnar 

 

                                                                                Direktor VinoEuro 2018 
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