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NAGOVOR PREDSEDNIKA Združenja slovenskih pivovarn

Ideja iz leta 2016, da aktiviramo že 1997 leta ustanovljeno Združenje 
slovenskih pivovarn, se je sprva zdela skorajda utopična. V združenju smo bili 
formalno trije ustanovitelji, po združitvi Pivovarne Laško in Pivovarne Union v 
združeno podjetje Pivovarna Laško Union, smo ostali le v paru z Institutom za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS).

Danes, po dobrem letu in pol delovanja, šteje naše združenje že 30 članov in 
predstavlja najbolj reprezentativno institucijo naše industrije. Zanimanje za 
članstvo raste med že uveljavljenimi, kot tudi novimi pivovarnami. Smo aktivni 
člani stanovskega združenja na ravni EU, Brewers of Europe.

Naše poslanstvo je povezovanje velikih in malih pivovarjev in partnerjev v 
iskanju največjega skupnega imenovalca, na katerem lahko tvorno oblikujemo 
in tudi realiziramo skupne interese. Ti morajo biti vzvod za rast naše panoge, za 
njeno še večjo uveljavitev v gospodarskem prostoru, za nova delovna mesta, 
za večjo dodano vrednost, za večjo vrednost naših znamk, za večji ugled. Za 
pivu prijazno okolje!

Naše poslanstvo je tudi izobraževanje o pivovarstvu in pivu, tako 
profesionalnih pivovarjev kot laične javnosti. Tudi zato smo aktivno vključeni 
v organizacijo izobraževalnega treninga prve degustacijske skupine za pivo, 
ki poteka pod skrbnim vodstvom IHPS. V okviru 36. EBC kongresa, ki smo ga 
2017 prvič organizirali v Sloveniji, smo za nepoznavalce pripravili izjemno 
zanimivo in polno obiskano »šolanje« Zgodba o slovenskem hmelju in pivu. 
Aktivno promoviramo in spodbujamo tudi izobraževalne programe, ki jih 
organizirajo naši člani in partnerji združenja. V letošnjem letu se nam obeta 
tudi prvi forum Beer and Beyond, ki ga v juniju organizirajo kolegi Brewers  of 
Europe.

 Zavezani smo k odgovornosti do uživanja piva, o čemer osveščamo naše 
javnosti na vseh dogodkih, ki se jih udeležujemo ali jih organiziramo sami. 
S spoštovanjem praznujemo Mednarodni dan piva, ki je vedno prvi petek v 
avgustu. Z vso odgovornostjo opozarjamo na neprimerne vzorce ravnanja 
in uživanja tudi v okviru Svetovnega dneva odgovornega pitja piva sredi 
septembra. V okviru tega dne smo lani organizirali debatni klub in okroglo 
mizo Odgovorno pitje – Mit ali resnica?, v katerem smo soočili dijake 4. 
letnikov Srednje zdravstvene šole s strokovnjaki s področja prometa, šolstva, 
psihologije, zdravstva, pivovarstva. Tudi na ta način odpiramo in premikamo 
meje komuniciranja o tej temi.

Želimo si večje prepoznavnosti naših znamk piva tudi na mednarodni ravni. 

Prav to smo uspešno izvedli na 36. Kongresu evropskih pivovarjev EBC, ki smo 
ga gostili od 14. do 18. maja 2017. 

Na slovenskem craft otoku se je v treh dneh predstavilo kar 18 malih 
pivovarjev, ki so skupaj s Pivovarno Laško Union pripravili pester, raznolik 
pregled slovenske pivovarske ustvarjalnosti.

Združenje slovenskih pivovarn je v kratkem času postalo prepoznaven glas 
naše stroke. Zavedamo se naše vloge, vpliva in prepletenosti v pivovarstvu, 
odgovorno sprejemamo vpetost v širšo družbeno okolje in spodbujamo rast 
slovenske ekonomije. Na teh treh stebrih stojijo tudi naše aktivnosti. 

Spoštovani,  
Zahvaljujem se vam za aktivno delovanje v občutljivem in pomembnem 
začetnem obdobju med dvema skupščinama.  Verjamem, da smo v tem 
času zgradili močno zavezništvo in medsebojno zaupanje, na katerem lahko 
gradimo prihodnost slovenskega pivovarstva. 

Povezanega v našem združenju. Iskrena hvala!

Matej Oset 
Predsednik Združenja slovenskih pivovarn

Spoštovani člani, partnerji, sopotniki 
pivovarstva in ljubitelji piva,
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O ZDRUŽENJU 
SLOVENSKIh PIVOVARN-GIZ (ZSP-GIZ)

Združenje slovenskih pivovarn je bilo ustanovljeno leta 1997. Zaradi 
strukture pivovarske panoge, v kateri sta vodilno vlogo vrsto let nosili le 
dve slovenski pivovarni, Laško in Union, kasneje združeni v enovito podjetje 
Pivovarna Laško Union, in IHPS, je postalo aktivno junija 2016. Predvsem  v 
želji po povezovanju in združevanju vseh slovenskih pivovarjev in partnerjev 
pivovarstva, ne glede na velikost, v dobro pivovarske dejavnosti. Aktivacija 
sovpada s časom, ko je družba Heineken kupila Pivovarno Laško Union, hkrati 
pa se je slovensko tržišče okrepilo z vrsto zasebnimi pivovarnami. 

Novi lastniki največje domače pivovarne, družba Heineken, ki je delovanje 
združenja zavzeto in močno podprla, zlasti v prizadevanjih za odprto in 
transparentno tržišče, na katerem si vsi igralci prizadevajo za dvig kakovosti 
piva, za odgovorno uživanje piva, za boljše poslovno okolje, ki je pivovarstvu 
naklonjeno, ugodnejšo zakonodajo itd.

Prav slednje ostajajo prioritete delovanja Združenja slovenskih pivovarn, ki si 
prizadeva za uveljavitev piva v odnosu do drugih alkoholnih pijač, za ustrezen 

zakonodajni in davčni okvir, za osveščanje javnosti o potrebi po odgovornem 
uživanju piva ter za dvig kakovosti slovenskih piv.

Vsebinsko je združenje osredotočeno na tri področja delovanja, ki pomembno 
vplivajo na različne javnosti: pivo in pivovarstvo, pivo in družba ter pivo in 
ekonomija. Pivo in pivovarstvo odraža spoštovanje do zgodovine pivovarstva 
doma in v svetu, obeležuje številne aktivnosti, ki povezujejo domačo in 
mednarodno javnost, osvešča o tehnološkem napredku in drugih novostih 
v panogi. Pivo in družba je področje, ki je namenjeno predstavitvi odnosa 
pivovarstva do trajnostnega razvoja, odgovornosti do narave, ki jo spoštujejo 
pivovarji, družbene odgovornosti, ki jo manifestirajo preko podpore različnih 
kulturnih, športnih, izobraževalnih in drugih dogodkov. Predvsem pa 
odgovornega odnosa do pitja piva in alkohola nasploh. Pivo in ekonomija 
je področje dejavnosti, kjer si prizadevamo pivovarstvo umestiti v domači in 
mednarodni gospodarski prostor, mu dati ustrezno veljavo, saj je pivovarska 
industrija pomemen domači in svetovni zaposlovalec, so-oblikovalec 
trošarinskih politik v nacionalnih okoljih, generator številnih drugih delovnih 

mest v dejavnostih, ki so sodelujoče s pivovarstvom, ne nazadnje pomemben 
so-ustvarjalec nacionalnega bruto domačega proizvoda.

Osmega decembra 2016 je združenje že pripravilo prvo skupščino članov, 
takrat že 18, na kateri so člani oblikovali osnovna pravila delovanja in letni 
načrt dela za 2017.

V letu 2017 se je članstvo okrepilo in združenje danes šteje, skupaj z 
evidentiranimi kandidati 29 članov, zanimanje za članstvo pa raste. 
Prihajajoča nova skupščina bo priložnost za formalni sprejem novih članov, ki 
so se združenju pridružili oz. izrazili pripravljenost za članstvo v obdobju med 
dvema skupščinama.

Delovanje združenja je osredotočeno tudi na to, da zna in zmore uspešno 
in ustvarjalno povezati tako velike, kot tudi male pivovarje. Deluje v duhu 
partnerskega povezovanja, gradi zaupanje pivovarjev in uveljavlja stroko v 
medijski in širši javnosti.

ZSP je član evropske stanovske 
organizacije Brewers of Europe 
in predstavnik vseh slovenskih 
pivovarjev v EU.
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PREGLED 
AKTIVNOSTI IN 

DOGODKOV 

2016
Združenje je z velikim zadovoljstvom pozdravilo znižanje trošarinske dajatve na pivo za 50% za male 
pivovarje, ki ga je zakonodajalec uvedel 1. avgusta 2016. Gre za pomemben dosežek, ki so ga dosegli 
mali pivovarji sami, takrat še brez podpore  združenja, saj se je tesno sodelovanje z malimi pivovarji 
pričelo prav v času že začetih pogajanj. Visoke obdavčitve namreč omejujejo svobodno izbiro potro-
šnika in negativno vplivajo na poslovanje poslovnih subjektov v panogi. Vendar je to le prvi korak do 
normalizacije stanja na trgu, ki mora vključevati spust trošarin na pivo za vse in spodbujati tudi rast 
malih pivovarjev. Ti zdaj prav zaradi nizko postavljene zgornje meje letne proizvodnje niso stimulirani k 
temu, da bi rasli in se razvijali. 

Ob tem je potrebno poudariti tudi razmerje trošarin med pivom in visoko alkoholnimi pijačami, ki je v 
Sloveniji 1 : 1,5, v tujini pa to razmerje v povprečju znaša 1:3. To predstavlja eno najbolj neugodnih 
razmerij v trošarini v Evropi nasploh. Poleg tega pa je trošarina na pivo v Sloveniji peta najvišja v Evropi 
in predstavlja preveliko breme za pivovarje, v primerjavi s slovensko industrijo drugih alkoholnih pijač.

Združenje si bo prizadevalo za stimulativno obdavčitev piva za vse, ki se ukvarjajo s pivovarstvom.

V prihodnje želimo s člani sodelovati še tesneje, posebej pri oblikovanju skupnih akcij, tako na področju 
pivo in ekonomija, kot na področju pivo in družba ter pivo in tehnologija ter kakovost.
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Mednarodni dan
piva 2016

vsako leto,

prvi petek v avgustu. 

Each year,

first Friday in August. 

Minister za zdravje opozarja:  
prekoMerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Prva javna predstavitev združenja je bila v okviru 
praznovanja mednarodnega dneva piva,  
5. avgusta 2016.

V mestnem središču Ljubljane, na Petkovškovem nabrežju in Pogačarjevem 
trgu,  smo z ekipo hostes razdeljevali letake s ključno vsebino mednarodnega 
praznika piva in tako osveščali meščane, obiskovalce in turiste. K praznovanju 
smo povabili tudi velikega pivovarja PLU in male pivovarje, ki smo jim 
posredovali motivacijska pisma in promocijske nalepke. Prejeli so jih tudi 
tisti, ki še niso bili povezani oz. člani združenja. Praznik je namenjen poklonu 
vsem ustvarjalcem piva in tudi vsem tistim, ki zagotavljajo, da je pivo na koncu 
postreženo gostu ali kupcu. O mednarodnem dnevu piva smo s sporočilom 
za medije seznanili tudi slovenska medijska uredništva in dosegli zadovoljivo 
medijsko pokritost z devetimi objavami, od katerih je ena tudi televizijska. 
Pripravil smo tudi promocijske nalepke in letake. 
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Svetovni dan 
odgovornega pitja 
piva 2016

 V ljubezni do piva IN DRUŽBE.POVEZANI.

16 SEPT, 2016

SVETOVNI DAN
GLOBAL BEER RESPONSIBILITY DAY

ODGOVORNEGA PITJA PIVA

ODGOVORNEGA PITJA PIVA

16. septembra smo obeležili svetovni dan 
odgovornega pitja piva.

Uredništvom smo poslali sporočilo za medije, pripravili pa smo tudi plakate 
in priponke s sporočilom o odgovornem uživanju ter spodbudili slovenske 
pivovarje in tudi nekatere trgovce ter lastnike gostinskih lokalov, da 
praznujejo v duhu osveščanja javnosti. 

Združenje je v okviru tega dne podprlo izbor prvega slovenskega viteza piva 
na gradu Jable. Prireditev sicer poteka v organizaciji Društva pivovarjev 
Slovenije, ki je partner našega združenja, nekateri člani društva pa so 
tudi člani združenja.  Za dogodek beležimo 7 medijskih objav, vendar smo 
privabili dve največji komercialni televiziji, zmagovalni vitez, pivovarna 
Hopsbrew, pa je bil tudi gost večernih poročil ene od televizij. Promocijski 
materiali pa so bili plakat in priponka. (slika plakata in priponke)

Prav ob tem dogodku smo z oblikovalskim studijem Luks oblikovali tri 
različice logotipov – sporočil o odgovornem pitju.
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Natečaj za 
slovenski EBC    

kozarec
Združenje se je odločilo, da k pripravi slovenskega 
kozarca za prihajajoči 36. Kongres evropskih 
pivovarjev, načrtovan za maj 2017, pripravi javni 
oblikovalski natečaj. 

V ta namen so k sodelovanju povabil več deset slovenskih oblikovalcev in dobili 
14 rešitev devetih avtorjev. Člani združenja so z glasovanjem odločili, da je 
zmagovalni kozarec oblikovalca Romana Ražmana, ki je grafično rešitev izjemno 
vizuelno poenostavil, vsebinsko pa obogatil s preprostim, a povsem primernim 
sporočilom za tujce: We Call it Pivo!

Pri njegovem ustvarjanju sta pomembno pomoč zagotovila tudi člana združenja, 
Steklarna Hrastnik 1860 in steklarna Ritzenhoff, ki jo v Sloveniji zastopa in 
predstavlja podjetje Proam.

Že v prvi fazi oblikovanja uradnega kozarca za 36. EBC kongres smo imeli v mislih 
tudi razširjeno uporabo kozarca po kongresu, kot uradnega kozarca Združenja 
slovenskih pivovarn. Logotip kongresa bomo po kongresu zamenjali z logotipom 
druženja in ga uporabili kot edinstveni kozarec ZSP.

European 
Brewery 
Convention
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21. Skupščina
ZDRUŽENJA  
SLOVENSKIH 
PIVOVARN

Novoletno 
promocijsko 
darilo ZSP 

Jesensko obdobje, do redne letne skupščine članov, 
je bilo namenjeno predvsem krepitvi članstva, da 
bi dosegli čim večjo verodostojnost združenja kot 
predstavnika večine slovenskih pivovarjev. 

Na skupščino, ki je bila  8. decembra 2016, smo tako pristopili že s 17 
novimi člani, od katerih je bilo 13 pivovarn. Poleg pivovarjev so bila uradno 
v članstvo potrjena še podjetja, ki tržijo hmelj in kozarce. Orisane so bile 
osnovne smernice delovanja združenja za leto 2017, v katerem je združenje 
čakalo najpomembnejše stanovsko srečanje v Evropi in tudi na svetu, 36. 
EBC kongres.

Ključna sporočila skupščine smo posredovali medijem v obliki sporočila za 
medije. Smo pa na datum skupščine pripravili tudi začetek delovanja spletne 
strani združenja www.zpslo.si.  Sprva s skromnimi vsebinami, danes že mnogo 
bolj bogatejšo vsebino in arhivom.

Rokovnik – delovni koledar je bilo 
novoletno darilo, ki vključuje 12 avtorskih 
ilustracij oblikovalca Romana Ražmana, ki 
se vse nanašajo na naš odnos do piva.

Poleg avtorja ilustracij so v projektu sodelovali strokovnjaki 
iz oblikovalskega studia Luks in avtorici tekstov Alenka 
Lesjak in Darinka Pavlič Kamien.
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2017
Ključni projekt leta 2017 je nedvomno kongres evropskega združenja pivovarjev, 36. EBC kongres, ki 
je bil od 14. do 18. maja v Ljubljani in ga je gostilo prav naše združenje. Poskrbeli smo, da so se v okviru 
največjega strokovnega dogodka pivovarstva v svetu predstavili naši veliki pivovarji in kar 17 malih 
pivovarjev. Zanje smo oblikovali prav posebni »Slovenski craft beer otok« in pripravili predstavitveno 
knjižico vseh sodelujočih pivovarjev. Poleg tega so se na kongresu predstavili tudi domači hmeljarji in 
Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Republike Slovenije.

Sicer pa je leto 2017 posvečeno učvrstitvi delovanja in hkrati uveljavitvi združenja v strokovni in laični 
javnosti. Ključna prizadevanja gredo tudi v smeri pridobivanja članov, saj po nekaterih podatkih pri 
nas deluje že okoli 60 pivovarn. Delovanje združenja je usmerjeno tudi v ustvarjanje dobrih partnerskih 
odnosov z vsemi, ki želijo sodelovati in se povezovati v dobro slovenske pivovarske panoge.

PREGLED 
AKTIVNOSTI IN 

DOGODKOV 
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Digitalna
komunikacija

Še pred EBC kongresom smo konec januarja 
2017 uvedli komunikacijo z našimi člani in 
privrženci tudi preko elektronskega  mesečnika 
Novičnik Združenja slovenskih pivovarn. 

Naročnikom ga pošljemo enkrat mesečno, vanj pa vključimo 
najpomembnejše in najbolj aktualne informacije, ki članom 
lahko služijo za boljše odločanje o svojem poslovanju, ravnanju 
in odločitvah. Še posebej si prizadevamo ustvariti enoten koledar 
dogodkov slovenskih pivovarjev. Ti so res aktivni, vendar se prav 
zaradi neobstoječe enotne baze podatkov, številni dogodki prekrivajo. 
Pri usklajevanju terminom smo uspešni in računamo, da bo enoten 
koledar zaživel v pričetku leta 2018. 

Aktivno upravljamo spletno središče  
www.zpslo.si, FB in Instagram profil. 

Tako smo 28. februarja 2017 objavili tudi prvo sporočilo na našem  
FB profilu. Objave si sledijo v skladu s pomembnostjo vsebin. 

V prihodnje se želimo osredotočiti tudi na splošne, a relevantne 
objave, povezane s pivovarsko branžo v vseh treh stebrih in ne le na 
objave vezane na dogodke. 
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Oblačila za 
promotorje, 
hostese in 
hostesnike

Pred prihajajočim 36. EBC kongresom smo zaključili 
tudi projekt s svetovalko za korporativna in osebna 
oblačila Leo Pisani. 

Z Leo Pisani, uveljavljeno slovensko svetovalko za korporativna in osebna 
oblačila, smo oblikovali zunanjo podobo promotork, promotorjev, hostes 
in njihovih moških kolegov, s katerimi bodo prepoznani na vseh akcijah 
združenja.

Bela majica s črnim napisom in zelenim hmeljem, črn klobuček, črna 
usnjena torba na usnjenem pasu okoli pasu – to so naši vizualni elementi,  
ki v praksi delujejo atraktivno, pa tudi učinkovito. 

Tudi na ta del promocije ZSP smo lahko upravičeno ponosni.
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Izjemen uspeh  
36. EBC kongresa  
v Ljubljani

36. EBC kongres evropskih pivovarjev, ki smo 
ga soorganizirali tudi v Združenju slovenskih 
pivovarn, med 14. in 18. majem v Ljubljani, se 
bo v  sedemdestletno zgodovino tega evropskega 
strokovnega združenja zapisal s kar nekaj 
prelomnimi dejstvi.

Stroka in razvoj pivovarstva vedno 
na prvem mestu EBC kongresa

Več kot 100 strokovnih predavanj v več deset vsebinskih sekcijah je 
samo odsev veličine tega srečanja in strokovnosti, ki kongresu daje 
vodilno mesto pivovarske panoge na svetu. Udeleženci kongresa so 
prišli tako rekoč z vseh koncev sveta, od Japonske, Singapurja, preko 
najštevilčnejše Evrope, pa do ZDA, Brazilije, Avstralije.
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Prvič v 
Sloveniji in s 
ponovno rastjo 
udeležencev

Gre za prvo tovrstno srečanje, ki je bilo kdajkoli organizirano v Sloveniji 
in tudi na prodročju naše nekdanje skupne države, kar si Združenje 
slovenskih pivovarn šteje kot izjemno priznanje domačemu pivovarstvu.

Po letih upadanja števila delegatov, ki pridejo z vseh koncev sveta, 
četudi gre formalno za evropsko srečanje, smo organizatorji tokrat z 
velikim zadovoljstvom beležili rast. Uradno število gostov se je ustavilo 
pri 550, kar je za 15 % več kot na preteklem srečanju pred dvema 
letoma v Portugalskem Portu.
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Delavnica  
Zgodba o 
slovenskem 
hmelju in pivu

Prvič do sedaj je bila v okviru takšnega mednarodnega dogodka 
organizirana tudi delavnica o pivu za lokalno, ljubiteljsko javnost v 
domačem jeziku. Poimenovali smo jo Zgodba o slovenskem hmelju in 
pivu, ki je do zadnjega kotička zapolnila dvorano Klub Cankarjevega 
doma v Ljubljani. Sedem uglednih domačih predavateljev je skozi pet 
predavanj in vodeno degustacijo razkrilo udeležencem vrsto neznank o 
pivu, ki jih laična javnost ne pozna.

Trdno verjamemo, da ta zgodba predstavlja začetek preobrazbe odnosa 
do piva in večjega razumevanja in poznavanja procesa njegovega 
pridobivanja, vrst piva, okusov, barv, njegove vloge in odgovornosti do 
uživanja v našem življenju nasploh.
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Prva  
organizirana 
predstavitev 
domačih craft 
pivovarjev 
pred svetovno 
javnostjo

Izjemno ponosni smo si ogledovali tudi predstavitve slovenskih pivovarjev 
in tudi hmeljarjev. Slovenski otok craft pivovarjev je tri dni zapored ponujal 
pestro in kreativno ponudbo raznolikih piv osemnajstih naših malih pivovarn. 
Domiselno postavljeni »postojanki« Pivovarne Laško Union, ki se je predstavila 
s pivi obeh svojih pivovarn, pa sta dopolnili domačo predstavitev v obsežno 
celoto. Tudi hmeljarji, ki sodijo med 6 največjih in najpomembenjših na svetu, 
so pustili na kongresu svoj predstavitveni pečat, tako Institut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije, kot tudi Društvo hmeljarjev Slovenije.
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Slovenski EBC 
kozarec za pivo – 
povsod zaželen

 Vsesplošno navdušenje je požel slovenski kozarec, za katerega velja, da 
ga tradicionalno oblikujejo v državi gostiteljici. Na slovenski degustacijski 
kozarec smo res lahko upravičeno ponosni. Je pravo timsko delo steklarne 
Ritzenhoff, ki mu je dala obliko, Steklarne Hrastnik 1860, ki je na osnovi 
zmagovalne rešitve oblikovalca Romana Ražmana dokončno potiskala 
kozarec.  Ta bo ostal eden najlepših in najbolj elegantnih med zbiratelji 
pivskih kozarcev. 
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Pester  
družabni  
program

Smo pa gostom priredili tudi izjemen spremljevalni in družabni 
program, zaradi česar smo pridobili vrsto prihodnjih obiskovalcev 
Slovenije.  Od druženja v Pivnici Pivovarne Union, ki je sledilo ogledu 
pivovarne, pa povabilo v Pivovarno Laško, kjer so goste pričakale 
evropsko znane mažorete in Godba Laško, pa obisk Instituta za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, ogled Eco muzeja hmeljarstva in 
pivovarstva v Žalcu, da o znameniti žalski fontani »Zeleno zlato«,   
iz katere teče samo najboljše pivo, niti ne govorimo.
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Zaključni večer  
v znamenju 
kulture in piva

Nedvomno pa je bil zaključni večer v ljubljanski Narodni galeriji samo 
še potrditev odlične organizacije, odraz slovenske kreativnosti tako v 
kulinariki, kot v pripravljenem kulturnem in spektakularnem programu. 
Goste, navdušene nad vsem, je presenetila ognjena vodna simfonija, ki 
je bila tokrat prvič prikazana izven svojega »stalnega prebivališča« ter 
tradicionalnega festivala Pivo in Cvetje Laško. 
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Delavnica o 
točenem pivu

Pivovarna Laško Union, ustanovna članica Združenja 
slovenskih pivovarn, je za člane združenja 20. 
julija 2017 v Pivovarni Laško pripravila enodnevno 
izobraževanje o pridobivanja točenega piva.  

Nanj se je odzvalo več kot 20 ostalih članov združenja, malih pivovarjev. 
Pobuda se je porodila v želji po izboljšanju tovrstnih piv, saj imamo ob 
odličnih slovenskih pivih prav v tem segmentu še vrsto priložnosti  za 
napredovanje.  Ekipa te naše največje pivovarne je za udeležence pripravila 
izjemno poučno in dobro organizirano delavnico. V Pivovarni  Laško so 
namreč  v celoti opremljeni za tovrstno izobraževanje, ob tem pa imajo tudi 
visoko usposobljene strokovnjake, ki so kolege naučili kako se pravilno 
toči pivo, kakšna instalacija je potrebna, kako se jo čisti in jim prenesli vse 
druge nujne informacije, ki jih je potrebno vedeti o točenem pivu. Izjemno 
koristno srečanje so člani združenja zaključili tudi z učno uro kako se točeno 
pivo natoči in kako degustira. Delavnici je sledil ogled proizvodnje Pivovarne 
Laško. Dogodek se je se zaključil s prijetnim druženjem in degustiranjem 
piva. Dogodek so člani sprejeli kot koristno izmenjavo dobrih praks in 
predstavitev trendov točenja piva.

ostali dogodki  
in aktivnosti

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH PIVOVARN GIZ
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Mednarodni dan
piva 2017

Praznik piva smo obeležili s sporočilom za medije na 
nacionalni ravni in spodbudili vse naše člane, da se 
z aktivnostmi, v skladu z njihovo poslovno politiko, 
priključijo praznovanju. 

V medijski statistiki smo zabeležili 18 objav, kar je 9 objav oz. kar 50% več, 
kot lani za isti praznik. 

V prihodnje si želimo, in k temu cilju bomo tudi stremeli, skupnega 
praznovanja mednarodnega dneva piva z vsemi slovenskimi pivovarji.  
Tudi tistimi, ki še niso ali se ne bodo odločili za članstvo v ZSP.

Degustacijski 
zvezek

Za naše člane in ljubitelje piva smo pripravili lično 
in skrbno oblikovan degustacijski zvezek za pivo. 

Ta je koristen pripomoček pri vsaki degustaciji piva, saj ocenjevalca 
spretno vodi skozi vse pomembne podatke o pivu. Imetnik knjižice si 
vanjo lahko zapiše njegove lastnosti, kot so barva, stopnja alkohola, 
grenčica, raznolikost okusov, vonj. V knjižici je dovolj prostora tudi za 
povsem osebne zaznamke, ki so pustile pečat pri degustatorju.
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Svetovni dan 
odgovornega pitja 
piva 2017
Svetovnemu dnevu odgovornega pitja piva smo dali 
svojstven pečat na izjemno odmeven in za marsikoga 
pogumen način.

K sodelovanju smo povabili Zavod Varna pot, institucijo, ki si prizadeva za 
ničelno pitje alkohola in se uskladili, da na dan praznovanja, 15. septembra, 
pripravimo debatni klub in okroglo mizo na Srednji zdravstveni šoli v 
Ljubljani. Naslov srečanja Odgovorno pitje – Mit ali resnica? Udeleženci 
debatnega kluba so bili dijaki dveh četrtih letnikov šole, udeleženci okrogle 
mize pa ugledni predstavniki civilne družbe in javnih funkcij: mag. Ivan 
Kapun, generalna policijska uprava, Sekor prometne policije; dr. Tina Bizjak, 
Agencija za varnost prometa; dr. Vesna Pekarović Džakulin, Zdravniška 
zbornica Slovenije; mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo; prof. dr. Lovro 
Stanovnik, Institut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, 
Medicinska fakulteta v Ljubljani; dr. Maja Roškar, Institut za javno zdravje, 
Vid Valič, stand-up komik, Matej Oset, predsednik Združenja slovenskih 
pivovarn. O dogodku je poročalo deset medijev. 

V načrtu našega dela imamo še več tovrstnih oz. podobnih dogodkov z 
Zavodom Varna pot in s podporo članstva ZSP.



4746 ZDRUŽENJE SLOVENSKIH PIVOVARN GIZZDRUŽENJE SLOVENSKIH PIVOVARN GIZ

Seminar za člane 
ZSP in nečlane 
»Craft beer 
ingredients«

Slovenska 
skupina za 
degustacijo piva

Družba Hmezad exim d.d., tudi član Združenja 
slovenskih pivovarn, je bila pobudnik in tudi spoznor 
izjemno zanimivega in poučnega seminarja o 
sestavinah craft piva. 

Seminar so pripravili v petek, 6. oktobra, v sodelovanju s strokovnjaki 
družbe Castle Malting in ob podpori našega združenja, ob tem pa sta se na 
seminarju s svojim zanimivim programom predstavili tudi podjetji Fermentis 
in Doehler. Udeleženci, domači in iz tujine, so imeli priložnost slišati izjemno 
koristne strokovne vsebine: predstavitev tradicionalnega postopka slajenja v 
podjetju Castle Malting, kompleksnost specialnih vrst slada, izbira kvasa za 
craft pivovarje in sekundarna fermentacija pod ekstremnimi pogoji,»Belgian 
Saison Yeast«, prestavitev belgijskih piv, mikrobiološka kontrola, nadzor 
in obvladovanje okuženja v pivovarni, tehnični vidiki fermentacije in 
refermentacija, pena in pivo v tehnologiji. Dogodek se je zaključil z zanimivo 
degustacijo belgijskih piv.

8. decembra 2017 smo v sodelovanju z Institutom za 
hmeljarstvo in pivovarstvo RS ter družbo Flavor Activ 
pričeli z degustacijskim treningom - izobaževalnim 
programom za šolanje prve profesionalne slovenske 
skupine za degustacijo piva. 

Udeleženci, mali pivovarji in predstavniki Biotehniške fakultete, se bodo 
skozi več mesečnih srečanj naučili osnovnih tehnik profesionalne degustacije 
piva. Prva generacija šteje več kot 20 udeležencev. Naučili se bodo zaznati 
in opisati razlike med različnimi vzorci piva z uporabo standardizirane 
terminologije okusov, zaznavati pomembnih 22 okusov, ki jih je moč zaznati v 
pivu, v nadaljevanju izobraževanja pa še vrsto drugih pomembnih značilnosti 
piva, ki jih profesionalni degustatorji morajo prepoznati.
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URADNI Kozarec 
Združenja 
Slovenskih 
Pivovarn

V decembru smo dobili prvo serijo uradnih ZSP 
kozarcev, oblikovanih na osnovi kozarca, ki smo ga 
prvotno predstavili na 36. EBC kongresu v Ljubljani. 

Uradni kozarec bo uporabljen na vseh uradnih dogodkih združenja in velja  
za slovenski kozarec za pivo. 

Vse več malih 
pivovarn

Tako kot v evropskem združenju pivovarn Brewers of 
Europe beležijo vsako leto okoli 100 novih pivovarn 
na ravni EU, tudi v Sloveniji vsako leto pridobimo 
kakšno novo ali celo več pivovarn.

Tako smo v letu 2017 pridobili več novih malih pivovarn med drugim 
tudi Reservoir Dogs v Novi Gorici in  Maister v Kamniku. 
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Prevod knjige  
Pivo in zdravje,  
5. izdaja

Nova pogodba  
o ustanovitvi
“ZSP-GIZ”

Tematika piva in zdravja vedno razdvaja tako 
strokovnjake, kot laično javnost. 

Knjiga, ki so jo pripravili v Nizozemskem insitutu za pivo, prinaša 
rezultate večletnih raziskav (gre tudi za peto izdajo te knjige) z vidika več 
različnih bolezni. Pred-premierno je bila predstavljena že v okviru EBC 
kongresa in sicer na delavnici Zgodba o slovenskem hmelju in pivu. Po 
usklajevanju še nekaterih vsebinskih točk, načrtujemo promocijo knjige 
v začetku leta 2018.

Knjiga vsebuje 6 zelo zanimivih in preglednih infografik, na voljo pa bo v 
digitalni in tiskani verziji.

Priprave na načrtovano 22. skupščino združenja v 
decembru 2017 smo s člani dogovorno premaknili na 
marec 2018.  

Želeli smo vsebinsko oblikovati novo pogodbo o ustanovitvi Združenja 
slovenskih Pivovarn - Gospodarskega interesnega združenja, ki bo še 
bolj naravnana po meri članstva. Tako smo v konstruktivnem dialogu s 
člani opredelili ključne vsebine pogodbe, ki zelo jasno pojasnjuje vse 
najpomembnejše elemente našega povezovanja in sodelovanja, opredeljuje 
medsebojna razmerja in izkazuje največjo mero odprtosti za nove člane.  
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PREDSTAVITEV ČLANOV Evidentirani člani  
v obdobju 8. december 2016 – 5. marec 2018

Partnerji:

Modulation with bigger name - yellow background

Pivovarna Zvezda

Murska Sobota
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SLOVENIJA IN PIVOVARSTVO V LETU 2016
Vir: Brewers of Europe The Brewers of Europe

PORABA 
NA PREBIVALCA 79 LITROV / LETO 
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