ZDRUŽENJE SLOVENSKIH PIVOVARN VAS VABI, DA SKUPAJ PRAZNUJEMO LETOŠNJI
MEDNARODNI DAN PIVA!
7. avgust 2020 je mednarodni dan piva – Čas za ponovno povezovanje
Vsak prvi petek v avgustu - letos je to 7. Avgust - že skoraj povsod po svetu praznujejo mednarodni dan
piva. Poslanstvo praznika je poklon ustvarjalcem piva in vsem, ki v sklenjeni verigi poskrbijo, da je na koncu
ta najbolj priljubljena nizko alkoholna pijača tudi primerno postrežena. To je praznik pivovarjev, hmeljarjev,
dobaviteljev in lastnikov pivnic, barov, gostiln, restavracij. Letos si želimo, da praznovanje nosi sporočilo
medsebojne povezanosti in si prizadevamo za ponovno vzpostavitev pretrganih vezi ter podporo celotni
verigi vrednosti. Pivovarsko panogo je pandemija zelo prizadela. Ne glede na številne aktivnosti, pa
najpomembnejše ostaja naše trajno sporočilo o varovanju zdravja in s tem zmernem ter odgovornem pitju.
Ni pomembno katero pivo je »vaše« izbrano pivo, na ta dan častimo vsa piva in njihove ustvarjalce,
vse, ki jim je mar za pivo in pivovarsko branžo. Poklon vsem, ki kakorkoli prinesejo svoj delež, da se
lahko ustvarja pestra paleta piv in duhovitost in iznajdljivost pivovarjev.
Tudi mednarodnemu dnevu piva letos daje pečat globalna pandemija COVID - 19. A ta nikakor ne
zmanjšuje pomena in poslanstva praznika. Prav nasprotno. Odpira vsebine, ki so se osvetlile prav zaradi
posledic “zastoja sveta”. Povezovanje, ki ga pivo s svojo priljubljenostjo tako izrazito odraža povsod po
svetu, med ljudmi, družinami, prijatelji, kmeti, dobavitelji, distributerji, lokali, restavracijami, je bilo zaradi
ukrepov zajezitve širitve bolezni pretrgano tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Zato pivovarji
prav z letošnjim mednarodnim dnevom piva stopajo v ospredje z jasnim sporočilom, da je čas za ponovno
povezovanje. Želijo biti povezovalci “od njive do potrošnika”, v želji za čim prejšnje zeleno okrevanje
gospodarstva. Povezani v Evropskem združenju pivovarn, tudi slovenski pivovarji sporočajo, da je čas za
#PONOVNOSEPOVEŽIMO - #RECONNECT.
Potrebujemo podporo države a pri tem želimo biti aktivni in iskati skupne rešitve.
Vse pivovarje, tudi slovenske – teh imamo že prek 100 - je namreč pandemija izjemno prizadela. Čeprav so
lahko svoje pivovarne tudi v času največjih omejitev in ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov ohranjali
aktivne, pa se je zaradi zaprtih restavracij, hotelov in drugih gostinstkih obratov občutno zmanjšal obseg
povpraševanja in s tem prodaje. Nekateri pivovarji, ki jim gostinstvo pomeni pravzaprav edini prodajni
kanal, so padec prodaje začutili skoraj s popolnim zaprtjem: več kot 90% padcom prodaje.
Pivovarji tudi niso bili deležni enakih spodbud države, kot marsikateri drugi segment. Zato si želijo, da jim
država v prihodnje prisluhne in zagotovi podporo gostinskemu sektorju in celotni verigi vrednosti z
znižanjem trošarine na pivo, še posebej za piva z nizko vsebnostjo alkohola, z znižano stopnjo ddv v
prometu s horeca segmentom. Potrebujejo pa, tako kot nekateri drugi proizvajalci pijač, naprimer vinarji,
podporo pri promociji dejavnosti in piva.
Tudi v luči dejstva, da Slovenija postaja Evropska gastronomska regija 2021, si slovensko pivo zasluži
najboljšo pozicijo – enakovredno in ob boku vsem slovenskim dobrotam v odlični gastronomski ponudbi
Slovenije. Odličnost, raznolikost in kreativnost slovenskega piva mora dobiti priznanje najprej doma, da se
bodo pivovarji lahko uspešneje uveljavljali tudi na mednarodnem trgu.

Kljub temu, da je mednarodni dan piva dan za praznovanje, pa Združenje slovenskih pivovarn, ki deluje v
okviru Zbornice kmetijsko živilskih podjetij pri GZS, podpira in se zavzema za zmerno in odgovorno pitje.
Letos, zaradi zdravja in varnosti ne organiziramo in ne spodbujemo množična praznovanja v čast
mednarodnemu dnevu piva.
Iskreno upamo, da bomo ta dan kmalu lahko praznovali skupaj.
Podprite našo kampanjo #PONOVNOSEPOVEŽIMO (#RECONNECT).
V imenu
Gospodarska Zbornica Slovenije,
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP), Združenje slovenskih pivovarn (ZSP)
Alenka Lesjak, sekretarka ZSP
Dr. Tatjana Zagorc, direktorica ZKŽP
Podpredsednika Združenja slovenskih pivovarn:
Andrej Sluga, novodobne pivovarne
Albina Hozjana, gostilničarske pivovarne
Predsednik Združenja slovenskih pivovarn:
Jernej Smolnikar
Vesel mednarodni dan piva!
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