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IZJAVA ZA JAVNOST – FONTANA PIV ZELENO ZLATO 

Žalec, 5. 5. 2020 

 

 

Fontana piv ponovno dviguje svoje pipe! 

5. sezona  

 

V soboto, 9. 5. 2020, ob 14. uri bo Fontana piv Zeleno zlato za obiskovalce ponovno dvignila 

svoje pipe. Turistična atrakcija, ki je posvečena slovenskemu hmeljarstvu in pivovarstvu in na 

kateri se vsako sezono v povprečju predstavi  20 pivovarjev in 25 različnih piv, varjenih s 

slovenskim hmeljem, bo to soboto ponovno zaživela.  
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NOVOSTI 5. SEZONE  

"Refil" točenj piva 

Fontana piv Zeleno zlato bo v 5. sezoni delovanja omogočala vsem kupcem vrčkov, da bodo 

lahko kupili dodatna točenja za pivo. Tako poimenovani "dokup točenj – refil" bo omogočal, 

da kupec kupi dodatna točenja piva. "Refil" bo mogoče kupiti le za vrčke, katerih čipi so bili 

aktivirani istega dne, ko kupec želi opraviti "refil".   

Možni "refili" in cene: 

3 dl – 5 EUR, 

6 dl – 6 EUR in 

10 dl – 7 EUR. 

 

Cene vrčkov s čipi za sezono 2020 ostajajo nespremenjene in so: 

- vrček s čipom za 3 dl – 7,10 EUR, 

- vrček s čipom za 6 dl – 8 EUR in 

- vrček s čipom za 10 dl – 10 EUR. 

 

Zaradi omejitev, ki jih določa NIJZ, ter odlokov in uredb, ki smo jih dolžni spoštovati zaradi 

omejitev širjenja COVID-19 bo okrog fontane s hmeljevimi krogi označena varna pot, prav tako 

bo poskrbljeno za razkuževanje in ostalo, kar zahtevajo določila NIJZ.  

Poskrbljeno bo tudi za varno prodajo vrčkov v Trgovini Zeleno zlato.  

 

Delovni čas trgovine in fontane v maju 2020: 

Ponedeljek: 15.00–19.00 

Torek–četrtek: 13.00–19.00 

Petek: 10.00–20.00 

Sobota: 14.00–20.00 

Nedelja: 13.00–19.00  
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Sodelovanje s pivovarji 

Skupaj s pivovarji, ki se bodo v letošnji sezoni predstavljali na fontani, smo že začeli z nizom 

nagradnih iger na družbenih omrežjih. Naš skupen namen je promocija lokalne ponudbe, 

slovenskih pivovarn, fontane in slovenskega hmeljarstva in pivovarstva. Ko bodo to omogočala 

določila NIJZ, bomo z gostinskimi in ostalimi ponudniki začeli izvajati tudi skupne programe za 

obiskovalce fontane. V prodaji Trgovine Zeleno zlato bodo poleg spominkov in določenih 

lokalnih produktov na voljo tudi ustekleničena in embalirana piva pivovarjev 5. sezone 

delovanja fontane.  

 

Spletna kamera - dogajanje s fontane v živo 

Dogajanje pri fontani bo v 5. sezoni njenega delovanja možno spremljati tudi v živo preko 

spletne kamere. 

 

Ambasador 

fontane piv bo tudi v tej sezoni Boštjan Romih. 

 

Ostale novosti 5. sezone 2020 

Fontana piv je s svojo ponudbo osrčje žalskega turizma in generator razvoja ostale ponudbe. 

Žal je letošnjo sezono že zaznamoval COVID-19 in bodo že oblikovane in zasnovane ideje 

morale malo počakati. Presenetili bi vas radi s KRIGLfestom, s prenovo plaže pri fontani, s foto 

kotički in ostalo ponudbo.  

Do sedaj je bilo na fontani prodanih več kot 189.500 vrčkov in stočenega preko 111.000 litrov 

slovenskega piva.   

Oblikovali smo tudi trganko z informacijami o pivovarjih in pivih, ki se bodo v 5. sezoni 

predstavljali na fontani, a bo žal zaradi določil NIJZ za omejitev širjenja COVID-19 v tem času 

dosegljiva le na spletu.   

V 2020 se bo na fontani predstavilo kar 20 pivovarjev s 27 različnimi pivi, varjenimi s 

slovenskim hmeljem.  

Strategija piv za leto 2020 prinaša dve novosti, in sicer so novost piva, varjena na star način, 

ki jih bo možno degustirati na 3. pipi, in pa slovenska temna piva, za katere je rezervirana 6. 

pipa.  
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PIVA NA FONTANI V MESECU MAJU 2020 
 
 
1. pipa 

PIVOVARNA TEŽAK 

Kukec, svetlo pivo, ležak 
4,5 % stopnja alkohola 
 
Simon Kukec je bil lastnik pivovarn v Žalcu in Laškem. S pivom, ki nosi njegovo ime, 
nadaljujemo tradicijo varjenja odličnih piv iz obdobja njegovih največjih uspehov (1890–1910).  
Kot poklon temu velikemu pivovarju lahko na fontani pokušate sodobno različico piva Kukec 
skozi celotno sezono. 
 
 
2. pipa 

PIVOVARNA HALER  

 
Zeleno pivo s konopljo, ležak 
5 % alkoholna stopnja  
 
V pivu okušamo zanimiv preplet hmeljeve in konopljine arome. Savinjska dolina je zastopana 
s Styrian savinjskim Goldingom in Styrian Auroro, ki sta jima v postopku hladnega hmeljenja 
dodana Styrian Dragon ter konoplja. Ambasadorjevo pivo tudi tokrat navduši. 
 
 
3. pipa 

DOMAČA PIVOVARNA MENIN´C 

 
Gozdni mož, pale ale 
4,9 % alkoholna stopnja  
Lahkoten pale ale, prijetno osvežilnega telesa, oplemeniten s hmeljema Styrian Aurora in 
Styrian Celeia, Styrian Wolf pa ustvari preprost in nezapleten značaj tega piva. Grenkobo 
hmelja dopolnjuje citrusni značaj, ki zaokroža okus in prijetno poboža.  

 
4. pipa 

SKUBEER BREWING 

3 RO, pale ale 
5,2 % alkoholna stopnja  
 
Pivo je poimenovano po 3. razvojni osi in predstavlja simbol povezovanja. Varjeno s 
slovenskim hmeljem ustvari pravo razmerje med grenčico in aromo, s poudarkom na citrusih. 
Izjemno pitno pivo ustvarja vezi, vendar ne prometnih, temveč prijateljske. 
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5. pipa 

PIVOVARNA MAISTER 

Pregl, Irish Red Ale 
4,8 % alkoholna stopnja  
 
Pregl je eksperimentalna serija piva, poimenovana po Frideriku Preglu, Nobelovemu 
nagrajencu za kemijo. V njegovem blagem značaju se skrivajo rahle note suhega sadja in 
lešnikov, ki jih zaokrožijo nežna grenkoba, nizka karbonizacija in prijetna sladkoba. 
 
 
6. pipa 

PIVOVARNA MATT 

Bunker, čokoladni porter  
5 % alkoholna stopnja 
 
Kot se za bunker spodobi, je to temno pivo, v katerem kraljuje praženi slad, čuti se okus kave, 
temne čokolade in oreščkov. Grenkoba je zmerna, a robustna, hmeljenje s Styrian savinjskim 
Goldingom pa poskrbi za dodaten spekter okusov.  
 
 

ODPRTJE OSTALIH TURISTIČNIH ATRAKCIJ 

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije odprt predvidoma konec maja 

Na odprtje Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ki ponuja edinstveno izkušnjo 

hmeljarske tradicije s pomočjo VR filma – Doživetje Zelenega zlata, ki si ga je možno ogledati 

s 3 D očali in pokušino pivo v degustacijski sobi muzeja, bo potrebno še malo počakati. Zaradi 

vseh odlokov, uredb in ostalih omejitev v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19, ki nam 

onemogočajo, da gostom ponudimo popolno izkušnjo,  bo muzej odprl svoja vrata predvidoma 

konec maja 2020.    
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Začetek delovanja Ponirkove postojanke Ribnik Vrbje 

Terasa Ponirkove postojanke pri Ribniku Vrbje je že ponovno zaživela.  

 

Odprta: 

Ponedeljek–petek: 9.00--12.00 in 15.00–20.00 

Sobota, nedelja in prazniki: 9.00–20.00 

 

 

 

Več informacij: 

ZKŠT Žalec, direktor, mag. Boštjan Štrajhar, bostjan.strajhar@zkst-zalec.si  

ZKŠT Žalec, vodja programa turizem Sabina Palir, sabina.palir@zkst-zalec.si.  
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