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NAGOVOR PREDSEDNIKA Združenja slovenskih pivovarn

Leti 2018 in 2019 bosta v Sloveniji zaznamovani z velikim, kar zgodovinskim 
razmahom pivovarstva. Pred manj kot dvema letoma smo v statistiki beležili 
60 slovenskih pivovarn. Številka je leta 2018 zrasla na 80, februarja letos 
pa smo evidentirali že 105 slovenskih pivovarn, od tega 97 tako imenovanih 
malih proizvajalk piva, ki na letni ravni zvarijo do 20.000 hl piva. Nedvomno 
sodimo med močne, razvite države pivovarstva s tradicijo in zgodovino, ki se 
upravičeno ponaša tudi z izjemno kreativnostjo pivovarjev. Na leto slovenski 
pivovarji zvarijo dobrih 1,6 mio hl piva. Številka raste zanesljivo, kljub rasti 
števila pivovarn pa ne gre za skokovito rast.

Podjetni in poslovno prodorni domači pivovarji so že uspeli doseči svoje lju-
bitelje tudi na trgih zunaj Slovenije, še posebej v Italiji, Avstriji in na Hrva-
škem. Mali in veliki pivovarji skupaj izvozijo dobro tretjino, okoli 600 tisoč hl 
pri nas zvarjenega piva. Skoraj enako količino pa ga tudi uvozimo.

Rast števila pivovarn ne pomeni samo pestrejše ponudbe in večje izbire za 
uporabnike, temveč je odraz tudi več vlaganj v panogo, ki jo podjetni pivo-
varji vidijo kot perspektivno, odpiranje novih delovnih mest in nova prilo-
žnost za partnerje v dopolnjujočih dejavnostih pivovarstva.

Z velikim zadovoljstvom že ugotavljamo, da se dvigujeta kultura in odgovor-
nost do pitja piva. Gre za pomemben premik v zavesti ljubiteljev piva, da 
alkohol in mobilnost, najsi bo z avtom, motornim kolesom ali navadnim 
kolesom ne sodita skupaj. Pri aktivnostih glede odgovornega uživanja piva 
nedvomno stoji povsem v ospredju naša največja Pivovarna Laško Union, ki 
svoje družbeno naravnane in tudi marketinške akcije intenzivno povezuje z 
ozaveščanjem in ambicijo za dvig kulture pitja piva. Vsekakor pa velja tudi 
posebna zahvala vsem preostalim pivovarjem, ki delujejo družbeno odgo-
vorno in v svoje trženjske aktivnosti vključujejo opozorila o odgovornem od-
ločanju, ko gre za pitje piva, saj to vodi v večjo osebno in družbeno varnost.

Po štirih letih aktivnega sodelovanja malih in velikih pivovarjev v Združenju 
razmišljamo o novi obliki organiziranosti. Še bolj se želimo okrepiti v izvedbe-
nem delu naših aktivnosti, hkrati pa želimo naše člane razbremeniti opera-
tivnega dela, da bi se tako lahko povsem posvetili svoji osnovni dejavnosti.

Začeli smo se pogovarjati z Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij ter skupaj 
z njimi iščemo optimalno rešitev za uspešno nadaljevanje našega dela.

Povezovanje s sorodno organizacijo nedvomno prinaša vrsto prednosti in 
priložnosti. Ne zgolj pri strokovni podpori in možnostih izobraževanja, am-
pak tudi pri moči našega glasu, ko gre za razmerja in odnose z odločevalci, 
vplivu, večji mreži ter boljši komunikaciji navznoter in do zunanjih javnosti.

To pa je poleg povezovanja velikih in malih pivovarjev tudi osnovna naloga 
Združenja slovenskih pivovarn – zagotoviti našim pivovarjem okolje, v kate-
rem bodo lahko svobodno ustvarjali, se povezovali, imeli ugled in okolje, ki 
bo stabilno, vendar stimulativno za njihovo ustvarjalno delo.

Matej Oset 
Predsednik Združenja slovenskih pivovarn

Spoštovani člani,  
spoštovani ljubitelji piva!
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Nagovor generalne sekretarke združenja 

Obdobje med 22. skupščino članov ZPSLO, ki je bila 24. marca 2018, in 23. 
skupščino, 21. avgusta 2019, bomo v zgodovino slovenskega pivovarstva 
zapisali kot zelo aktivno in dinamično obdobje, kot kaže, pa tudi prelomno.

Veliko pozornosti smo posvetili izobraževanju. V sodelovanju z Inštitutom za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) smo maja 2018 začeli šolanje 
prve in jeseni 2018 že tudi druge generacije strokovnjakov, poznavalcev piva. 
Maja letos smo čestitali prejemnikom certifikatov nacionalne poklicne kva-
lifikacije (NPK) pivovar/pivovarka. Na 80-urnem izobraževanju je certifikate 
prejelo 22 kandidatov, ki so uspešno zaključili izobraževanje in preverjanje 
znanja za NPK pivovar/pivovarka pod okriljem državnega izpitne- ga centra 
in v izvedbi ŠC Slovenske Konjice-Zreče. V Sloveniji nedvomno oblikujemo 
močno generacijo visoko strokovno usposobljenih poznavalcev piva.

Z izobraževanjem povezujemo tudi prvo izdajo knjige Pivo in zdravje, zmerno 
uživanje piva kot del zdravega načina življenja v slovenskem jeziku, ki bralca 
vodi skozi ugotovitve, temelječe na znanstvenih člankih, o povezavah med 
zdravjem in pitjem piva. Tej temi smo posvetili dva ključna dogodka, stro-
kovno srečanje Društva slovenskih farmakologov, ki smo ga gostili oktobra  
2018, in vsebino vpletli tudi v pogovor z dijaki 4. letnikov Srednje zdravstve-
ne šole ob Mednarodnem dnevu pivovarjev, ki smo mu dali naslov Z znanjem 
do odgovornih odločitev.

Aktivno smo pristopili k trošarinskim izzivom in s predstavniki FURS-a opra-
vili kakovosten sestanek, na katerem smo ekipo seznanili z izzivi, s katerimi 
se srečujejo naši člani. Komunikacijo nadaljujemo in računamo na uveljavi-
tev naših predlogov.

Aktivno smo pristopili k še večji mednarodni uveljavitvi naših članov, saj jih 
je kar 14 sodelovalo na sejemski prireditvi Zeleni teden/Grüne Woche, ja-
nuarja 2019 v Berlinu, že pred tem pa smo se odzvali povabilu Avstrijske go-
spodarske zbornice k sodelovanju med avstrijskimi in slovenskimi pivovarji.

V tem času smo pozdravili in proslavili odprtje, prenovo ali širitev kar štirih 
pivovarn naših članov, pivovarne Maister v Kamniku, Green Gold Brewing v 
Savinjski dolini, Reservoir Dogs v Novi Gorici in Savinjske pivovarne Clef. Na 
že omenjeni 22. skupščini članov marca 2018 smo uskladili medsebojno 
člansko pogodbo o ustanovitvi kot rezultat odgovornih, konstruktivnih poga-
janj  tako velikih kot malih pivovarjev. V tem obdobju (leto 2018 in 2019 do 
skupščine) smo poleg 10 rednih članskih sestankov in 5 sestankov ožjega 
odbora imeli še vrsto drugih neformalnih srečanj in dogodkov ter diskusij. S 
sestanki smo gostovali tudi pri naših članih. Obiskali smo pivovarne Human 
Fish na Vrhniki, Reservoir Dogs v Novi Gorici in Maister v Kamniku, gostovali 
smo tudi na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu. Aprila 
2018 smo skupaj obiskali Steklarno 1860 v Hrastniku.

Aktivno smo sodelovali pri vseh aktivnostih naše krovne organizacije The 
Brewers of Europe tako z udeležbami rednih sestankov, skupščin in večine 
dogodkov v njihovi organizaciji. Omenim naj le  dva strateška sestanka, v 
letu 2018 na temo Pivo in zdravja in sodelovanja z organizacijo ERAB (The 
European Fondation for alcohol research)  in v letu 2019 na temo sprememb 
na področju embalaže s poudarkom na pregledu embalažnih shem po Evro-
pi. sodelovali smo tudi pri oblikovanju Evropskega parlamentarnega cluba 
piva, pet naših parlamentarcev se je odzvalo našemu vabilu, da postanejo 
člani tega prestižnega Cluba. The Brewers of Europe je odličen vir informacij 
in svetovanj za celotno našo branžo.

Želimo si, da bi nam nova organizacijska struktura, v okviru katere namera-
vamo delovati v prihodnje, dala nov zagon za nadaljnjo rast in razvoj pivo-
varstva v Sloveniji.

Alenka Lesjak 
Generalna sekretarka  Združenja slovenskih pivovarn

Spoštovani člani in partnerji.
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22. skupščina članov ZPSLO

Na 22. skupščini ZPSLO smo s člani uskladili, potrdili in sprejeli pomemben 
povezovalni dokument, novo, usklajeno pogodbo o ustanovitvi. Ta je rezul-
tat odgovornih, konstruktivnih pogajanj tako velikih kot malih pivovarjev. V 
svoje vrste smo takrat sprejeli 15 novih članov, ki vsi skupaj zdaj pridelajo 
več kot 99 % slovenskega piva. Prek Združenja slovenskih pivovarn je stroka 
tako bolj povezana, reprezentativnejša, vplivnejša in močnejša. Zagotovljen 
je sistem prenosa informacij, znanja in izkušenj.

Na skupščini smo sprejeli tudi odločitev, da si bomo še naprej prizadevali 
graditi znamko »slovensko pivo«, sodelovali bomo pri organiziranju ali pod-
prli organiziranje nekaj dogodkov, namenjenih ljubiteljem in poznavalcem 
piva, obeležili bomo tudi ključne »praznike«, povezane s pivom.

Združenje se vse bolj osredotoča tudi na ozaveščanje in izobraževanje jav-
nosti o odgovornem pitju piva. Ne zgolj na svetovni dan odgovornega pitja 
piva, temveč na vsakem dogodku, kjer smo aktivno vključeni v organizacijo 
ali podporo.

Pomembna usmeritev združenja je zagotavljanje izobraževanja in prenosa zna-
nja. Tako smo v načrt dela vnesli tudi nadaljevanje treningov za oblikovanje 

prve slovenske degustacijske skupine strokovnjakov za pivo, ki jih izvajamo 
skupaj z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo.

V delovnem stebru »pivo in ekonomija« še vedno ostajajo velik izziv troša-
rine. Te so se za male pivovarje sicer prepolovile, drugi pivovarji v Sloveniji 
pa ostajajo v položaju trošarinsko najbolj obremenjenih proizvajalcev piva v 
Evropi. Že razmerje trošarin med pivom in žganimi pijačami je v Sloveniji v 
primerjavi z EU nesorazmerno, saj pri nas znaša 1 : 1,5, v EU pa 1 : 3.

S sprejetjem novih 15 kandidatov je Združenje na 22. skupščini štelo že 
34 članov. Trenutno je v Združenju v pristopnem postopku še dodatnih 7 
pivovarjev.

Skupščina za leto 2019 bo 23. avgusta.

Najpomembnejša tema Skupščine bo potrditev prehoda Združenja sloven-
skih pivovarn na Gospodarsko zbornico Slovenije, Zbornico kmetijskih in ži-
vilskih podjetij. Iskanju novega modela organizacije smo posvetili dober del 
prve polovice leta 2019.

5. marec 2018, 
nova pogodba Združenja slovenskih pivovarn



Štiri osnovne, naravne sestavine, a vendar nešteto vrst, stilov, barv, 
okusov in arom. Pivo je pijača vseh narodnosti tega sveta. Uživajte ga 

odgovorno in nikoli ne vozite, ko pijete alkohol.

POSEL
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V SLOVENIJI IMAMO  
105 pivovarn

Nove, večje, prenovljene  
domače pivovarne

Skupna količina piva, ki so jo leta 2018 v Slo-
veniji dali na trg domači proizvajalci, je bila 
1.653.000,47 h. Od tega so MPP doma proizve-
dli in dali na slovenski trg 26.246,99 hl piva, v 
tujini pa so MPP od skupne navedene količine 
proizvedli in dali na slovenski trg še 4.454,45 hl 
piva. Skupaj so MPP lani na trg dali okoli 30.700 
hl piva. Njihov tržni delež torej znaša skoraj 1,9 
%. (vir podatkov je FURS, obračun trošarine). De-
lež MPP raste, vendar ne gre za skokovito, tem-
več stalno, manjšo, stabilno rast tržnega deleža.

Poleg tega smo v Slovenijo leta 2018 uvozili 
607.231,03 hl piva. Če k temu prištejemo že 

prej omenjenih 4.454,45 hl, ki jih naši MPP pro-
izvedejo v tujini, smo leta 2018 torej skupaj uvo-
zili 611.485,48 hl piva.

Število pivovarn v EU raste. Še posebej je bilo 
opaziti naglo rast malih in mikro pivovarn v času 
krize pred desetimi leti. Število pivovarn v EU se 
je takrat, po podatkih Brewers of Europe 2017, 
v enem letu dvignilo za tisoč, v zadnjih petih letih 
pa podvojilo in danes znaša 9500 pivovarn, pa 
v ta podatek sploh niso všetete Švica, Norveška 
in Turčija, ki niso članice EU. V nekaterih državah 
gredo tržna razmerja med velikimi in malimi ter 
mikro pivovarji zelo odločno proti stanju, ki naj bi 

veljala za neko pričakovano tržno razmerje. Tam 
imajo mali pivovarji že okoli 15 % tržnega deleža.

V Kamniku se tako ponašajo z moderno pivovarno Maister, ki s preostalimi 
kamniškimi pivovarnami ustvarja svojevrstno pivovarsko središče osrednje 
Slovenije. Pivovarna Reservoir Dogs iz Nove Gorice je vzoren primer profesi-
onalnega dela primorskih ustvarjalcev piva, ki zagotavlja stabilno rast.

V Sloveniji smo imeli po podatkih FURS-a 5. februarja 2019 105 pivovarn, od tega je bilo 97 takšnih, ki so 
proizvedle manj kot 20.000 hl piva in sodijo med tako imenovane male proizvajalce piva (MPP).

Pivovarstvo v Sloveniji ima izjemno tradicijo in spoštovanja vredno zgodovino, ki jo nadaljuje mlada, prodorna, 
kreativna generacija pivovarjev. Prav v zadnjem letu beležimo v Sloveniji ponoven razmah novih pivovarn, 
pivovarn, ki širijo svoje kapacitete, se prenavljajo. Med njimi so tudi naši člani. 

Ljubitelji piva v njihovem pubu tega lahko tudi takoj preizkusijo. Savinj-
ska dolina, ki je že sicer središče našega hmeljarstva in pivovarstva, pa 
se ponaša z dvema pridobitvama, pivovarno Green Gold Brewing in Sa-
vinjsko pivovarno Clef.

Pivovarna Reservoir DogsPivovarna Maister Pivovarna Green Gold Brewing Savinjska pivovarna Clef

P
O
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Slovenija je bogata s festivali,  
ki slavijo pivo

Trošarine 

Omenjamo le nekatere dogodke, na prav vsakem pa boste med udeleženci 
našli vsaj enega od naših članov: Kamniški festival piva, Okusi piva v Rado-
vljici, Kranjski festival piva, Festival piva Krško, Pivo & Burger fest v Ljubljani, 
Knežji festival piva in burgerjev v Celju, Festival piva in kulinarike v Vodicah, 
pa festivali piva v Dolenjskih Toplicah in Šoštanju, Festival brkinskega piva, 
Rudolfov festival v Novem mestu, pa Makro festival v Mariboru, festival te-
mnega piva v Izoli, Komasutra v Savinjski dolini in številni drugi.

Za Makro festival v Ljubljani, ki se ga je udeležilo res lepo število naših čla-
nov, smo pripravili poseben predstavitveni letak Združenja, s katerim smo 
izrazili povezanost članov, jih tudi predstavili, predvsem pa obiskovalce se-
znanili z vsebino našega delovanja.

Pivo in cvetje Laško je festival z več kot polstoletno zgodovino, ki poteka pod 
skrbnim okriljem Pivovarne Laško Union. Gre za naš največji tovrstni dogo-
dek, ki vsako leto v Laško privabi več deset tisoč ljubiteljev glasbe, kulturne 
dediščine in tudi najbolj priljubljene nizkoalkoholne pijače na svetu. Festival 
že nekaj let močno ozavešča obiskovalce o odgovornem uživanju, PLU pa 
ima tudi svoj marketinški slogan oz. sporočilo »Varno je legendarno«.

Novembra 2018 smo se sestali s predstavniki FURS-a na Generalnem fi-
nančnem uradu na temo obračunavanja trošarin in poenotenja kontrole in-
špekcijskih služb po vseh regijah Slovenije. Ta tema je posebej za manjša 
pivovarska podjetja, ki nimajo svojih trošarinskih skladišč, zelo pomembna, 
vendar ne le zaradi ugotovljenih razlik rednih kontrolnih pregledov, temveč 
tudi zaradi enakega tolmačenja zakonodaje, enake odmere trošarin, ki je po 
gojena z mestom odvzema in načinom izračuna.

Višina trošarine v Sloveniji je še vedno ena izmed najvišjih v Evropi. 
Osnova za obračun je volumski procent alkohola na hl piva, za pi-
vovarje pod 20.000 hl letne proizvodnje pa osnova za odmero 
trošarine znižana za polovico. v Sloveniji imamo tako le dva 
razreda za odmero trošarine in še vedno predstavlja zelo 
pomemben in velik del odvedenega dohodka za vse pivovar-
je. Tako je še posebno za manjše pivovarje, ki nimajo svojih 
trošarinskih skladišč zelo pomembna faza določanja količine  
piva in stopnja alkohola za obračun trošarine.

Kjer koli je prisotno, si Združenje slovenskih pivovarn močno prizadeva za 
dvig kulture pitja piva, za zmernost in odgovornost do svojega zdravja in var-
nosti. Še posebej pa opozarja na nesprejemljivost pitja alkohola in kakršno 
koli vožnjo z avtomobilom, motorjem ali kolesom.

Člani združenja si želijo svoj festival piva, zato smo z ožjo ekipo kar nekaj me-
secev pripravljali projekt »Dogodek ZSP – festival slovenskeg piva«. Trenu-
tno je projekt še vedno med našimi načrti, vendar  ga v tekočem obdobju ni-
smo uvrstili med prioritetne aktivnosti zaradi finančnih omejitev in množice 
podobnih dogodkov povsod po Sloveniji. Vsekakor ostaja v naših mislih ter v 
iskanju najboljših kreativnih idej in prave dodane vrednosti takega dogodka.

Vrsta dogodkov, praznovanj in srečanj v Sloveniji je posvečena spoštovanju do piva. 

Srečanje s pristojnimi, pogovor glede urejanja odprtih vprašanj, izzivovP
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Knjiga Pivo in zdravje je koristen priročnik pri odločanju, ali je zmerno 
uživanje piva lahko del vašega zdravega načina življenja. Vedno 

uživajte odgovorno! A nikoli ne vozite, kadar pijete alkohol!

 Izobraževanje
skupaj z INŠTITUTOM ZA HMELJARSTVO IN 

PIVOVARSTVO SLOVENIJE sooblikujemo najbolj 
izobraženo generacijo pivovarjev do Zdaj
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Pivo in zdravje Senzorični treningi, druga generacija 

Po pripravah leta 2017 je luč sveta ugledala tudi zelo po-
membna publikacija Pivo in zdravje, Zmerno uživanje piva 
kot del zdravega načina življenja. Gre za prevod 3. izdaje 
znanstvenega pregleda raziskav na področju Pivo in zdrav-
ja. Bralca vodi skozi informacije, ki mu pomagajo pri od-
ločanju in razumevanju, kako zmerno uživanje piva lahko 
sooblikuje del zdravega načina življenja. Knjigo je pripra-
vila mednarodna ekipa strokovnjakov, pregled in potrditev 
te izdaje pa je zagotovil Znanstveni odbor nizozemskega 
pivovarskega inštituta (Kennisinstituut Bier). Izdajo knjige 
je podprlo evropsko združenje pivovarjev The Brewers of 
Europe, prevod v slovenski jezik pa Združenje slovenskih 
pivovarn.

Strokovni pregled prevoda v slovenščino je opravil doc. dr. 
Lovro Žiberna, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 
Inštitut za farmakologijo, pri tem pa je aktivno sodeloval 
tudi prof. dr. Lovro Stanovnik, profesor farmakologije in 
eksperimentalne toksikologije.

V letih 2018 in 2019 smo v sodelovanju z IHPS uspešno izvedli izobraže-
valni program degustacijskih treningov za prvo generacijo strokovnjakov – 
poznavalcev piva. Izobraževanje je uspešno zaključilo 21 slušateljev. Začeli 
pa smo tudi nov program za začetnike in nadaljevalni program, ki imata oba 
polnoštevilno udeležbo, torej že drugo generacijo. Gre za modularni princip 
izobraževanja, ki poteka enkrat ali dvakrat na mesec. Kandidati pridobivajo 
pomembna senzorična znanja, ki jim koristijo tako pri redni kontroli proizvo-
dnje svojih izdelkov kot pri oblikovanju kreativnih novih piv.

Nova publikacija v slovenskem jeziku Sooblikujemo najbolj izobraženo generacijo pivovarjev do zdaj

Slovenski
prevod
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Nacionalna poklicna kvalifikacija 
Pivovar/pivovarka

Naši pivovarji 
na strokovnih 
konferencah

Izobraževanje: 
Embalaža

V letih 2018 in 2019 smo v sodelovanju z IHPS uspešno izvedli izobraže-
valni program degustacijskih treningov za prvo generacijo strokovnjakov – 
poznavalcev piva. Izobraževanje je uspešno zaključilo 21 slušateljev. Začeli 
pa smo tudi nov program za začetnike in nadaljevalni program, ki imata oba Zelo pomemben pogled na pivovarstvo je dejstvo, da je pivo hrana. Zato nas 

veseli, da je bil naš član Miha Tome iz pivovarne Barut Brewing, povabljen 
kot govorec na obeležitev svetovnega dneva hrane, ki smo ga praznovali kar 
dva dni, 16. in 17. oktobra 2018 V Kopru. Sodeloval je s predavanjem : »Kaj 
lahko dajo mikro pivovarne našemu potrošniku?«

Na našo pobudo smo marca 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) 
organizirali brezplačen seminar na temo nove uredbe Uredbe o ravnanju z 
odpadki (UL RS, št. 37/ 205) in o vsebinah obveznega poročanje zavezancev 
do 31. 3.2019.

Predavala je ga. Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka iz Službe za 
varstvo okolja na GZS. Naši člani so tako dobili vse potrebne splošne in zelo 
specifične informacije o novi uredbi in prvem potrebnem poročanju leta 
2019.

Sooblikujemo najbolj izobraženo generacijo pivovarjev do zdaj

Veseli smo povabil organizatorjev različnih 
strokovnih posvetov, ki kot predavatelje povabijo tudi 
strokovnjake iz pivovarstva. 

Kdo so zavezanci in kaj morajo vedeti?

polnoštevilno udeležbo, torej že drugo generacijo. Gre za modularni princip 
izobraževanja, ki poteka enkrat ali dvakrat na mesec. Kandidati pridobivajo 
pomembna senzorična znanja, ki jim koristijo tako pri redni kontroli proizvo-
dnje svojih izdelkov kot pri oblikovanju kreativnih novih piv.
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Strokovno srečanje Društva 
slovenskih farmakologov

Pogovor je bil podprt s strokovnim pogledom doc. dr. Lovra Žiberne in prof. 
dr. Lovra Stanovnika, ki sta pomembno doprinesla k prevodu knjige Pivo in 
zdravje v slovenski jezik. 

Doc. dr. Lovro Žiberna je predstavil rezultate številnih raziskav o vplivu uživanja 
piva na zdravje. Zmerno uživanje je povezano s pozitivnimi učinki na zdravje in 
ima lahko pomembno vlogo pri zdravi prehrani, medtem ko prekomerno pitje 
zdravju škoduje. Z vidika biološko aktivnih snovi je pivo zanimiv vir nekaterih 
hranil, saj v majhnih količinah vsebuje vitamine skupine B, minerale, vlaknine 
in polifenole. V pivu je bilo najdenih več kot 35 polifenolnih molekul, ki v in 
vitro pogojih delujejo antioksidativno in protivnetno. Prav tako je v pivu visoko 
razmerje med kalijem in natrijem, kar je ugodno za bolnike s povišanim krvnim 
tlakom. Ker je tveganje za negativne zdravstvene posledice povezano z vno-
som alkohola, je potrebno omeniti brezalkoholno pivo kot odlično alternativo 
brez alkohola. Brezalkoholno pivo ugodno vpliva na stanja tesnobe, spanje, 
dehidracijo in srčno-žilne bolezni – številne raziskave pa še potekajo. Prof. dr. 
Lovro Stanovnik je pritrdil, da zmerne količine popitega alkohola zmanjšajo 

tveganja za umrljivost. Zmerno pitje zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, di-
abetes 2 in demenco. Pivo deluje protivnetno, zmanjšuje nastajanje krvnih pla-
kov in krvnih strdkov, zmanjšuje pa tudi možnost pojava parkinsonove bolezni.

Več kot 40 gostov, farmakologov, toksikologov, zdravnikov, predstavnikov far-
macevtskih družb, pivovarjev in novinarjev je pozorno prisluhnilo tudi pred-
stavitvi Jerneja Smolnikarja, brewery managerja Pivovarne Laško Union, o 
tehnologiji proizvodnje, fermentaciji in vrstah piva.

Aktivno so sodelovali tudi na vodeni degustaciji šestih domačih znamk piva, 
pod vodstvom Luka Kranjca iz pivovarne Barut Brewing. Degustacijske vzor-
ce za strokovno vodeno degustacijo so prispevali Heineken, Pivovarna Laško 
Union ter pivovarne Barut Brewing, Maister, Green Gold in Reservoir Dogs.

Pivo je vsestranska pijača s sorazmerno nizko vsebnostjo alkohola, ki je v 
zmernih količinah lahko del zdravega načina življenja odraslih. Uživajte ga 
odgovorno.

Oktobra 2018 smo, na prijazno povabilo našega člana Pivovarne Laško Union, gostili udeležence strokovnega 
posveta Slovenskega društva farmakologov, ki so si za vodilno temo pogovora izbrali knjigo Pivo in zdravje.
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Brewup 
PORTAL

Leta 2018 so naši člani pridobili tudi brezplačen dostop do evropskega  
izobraževalno-informacijskega portala Brewup. 

Dostop do portala si lahko brezplačno pridobi vsak član našega združe-
nja, ki ima poravnane vse obveznosti. Vsebine so dostopne tudi nečlanom, 
vendar proti plačilu. Portal je v grobem organiziran v tri ključna področja: 
BREW/MARKET/ADVOCATE. Gre torej za tri sklope: prvi govori o kakovosti 
in tehnologiji, drugi o oglaševanju in trženju, tretji pa se najbolj povezuje z 
zakonodajnimi zahtevami. 

V vseh treh sklopih lahko najdemo splošne priročnike, pojasnila in tudi no-
vosti. Dodatno so na portalu dostopne EBC (European brewing convention) 
novice in objave, objavljeni pa  so tudi splošni zanimivi strokovni in poslovni 
dogodki ter novice.

www.brewup.eu

Portal naše krovne organizacije The Brewers of Europe
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JEOGLED STEKLARNE 
HRASTNIK 1860
Obisk ene izmed naši pomembnih članic

Steklarna Hrastnik 1860, članica Združenja slovenskih pivovarn, je inova-
tivna in dinamična poslovna skupina svetovno priznanih steklarskih inženir-
jev, oblikovalcev, steklarjev in strokovnjakov drugih področij. V petek, 30. 
marca, so pripravili zanimivo, poučno in izjemno gostoljubno srečanje s 
predstavitvijo svoje dejavnosti in izdelkov. Hvala lepa organizacijski ekipi in 
veliko nadaljnjih globalnih uspehov celotnemu kolektivu.



Uživajte vsak trenutek ob vašem priljubljenem pivu, a borite se proti 
zlorabi alkohola. Spoštujte zakone! Ne vozite, kadar pijete!  

Samo tako boste vedno uživali brez obžalovanja!

Družbena 
odgovornost
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Odgovorno pitje postaja  
z vsakim dnem pomembnejše

Največ piva, po podatkih Brewers of Europe za leto 2017, popijejo na Če-
škem, 135 l piva na prebivalca na leto, podatek velja za prebivalce, starejše 
od 15 let. Sledijo ji Avstrija s 105 l, Nemčija s 101 l in Poljska s 97 l. Slovenija 
je po njihovih podatkih z 78 l na 10. mestu. Podatek se torej razlikuje od naših 
nacionalnih podatkov. Več v infografiki na strani 70.

Povsem ažurnih podatkov o popitem pivu v Sloveniji nimamo, se pa v Združe-
nju opiramo na podatke NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), ki tovrstne 
podatke objavlja po različnih kazalnikih, kot je čisti alkohol, po posameznih 
kategorijah alkoholnih pijač in starostni strukturi prebivalstva. Podatki NIJZ 
pravijo, da smo leta 2015 v Sloveniji prebivalci, starejši od 15 let, v povprečju 
popili dobrih 114 l piva, leta 2016 pa 87 l. Preračunano na celotno prebival-
stvo pa slednji podatek pomeni 74,1 l piva.

 

Po podatkih stanovske organizacije evropskih pivovarjev Brewers of Europe 
ugotavljamo, da se poraba alkohola v EU že nekaj let znižuje, znotraj te porabe 
pa je poraba piva nekoliko zrasla. Tako je povprečni Evropejec, merjeno na 
prebivalce, starejše od 15 let, leta 2016 od vsega popitega alkohola popil 
dobrih 50 % piva, leta 2016 pa dobrih 53 %. V Sloveniji beležimo nekoliko 
drugačen trend, saj se je poraba alkohola po letih upadanja v letih od 2012 
do 2015 dvignila in je ponoven padec opažen šele leta 2016. Od vsega popi-
tega alkohola smo Slovenci leta 2010 v obliki piva popili dobrih 44 % alkoho-
la, leta 2016 pa dobrih 41 %. Turizem v nekaterih državah pomembno vpliva 
na BDP, tudi v Sloveniji vse bolj. Kljub temu pa za Slovenijo velja, da količina 
popitega piva sloni v največji meri na domači porabi.

Zavedamo se svoje odgovornosti in naše aktivnostni usmerjamo tudi v kontinuirano ozaveščanje ljudi o 
odgovornem uživanju alkohola. Pivo se proizvaja z veliko predanostjo in skrbjo naših pivovarjev in tako ga je 
treba tudi uživati.
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Poročilo WHO

Tudi zato je bilo poročilo takoj predmet številnih analiz in stališč. Ne glede na 
različnost mnenj pa velja predstavljene rezultate upoštevati kot opozorilo in 
vodilo. V Evropi imamo namreč še vedno najvišjo porabo alkohola na prebi-
valca na svetu in tudi najvišjo umrljivost, ki je posledica pretiranega uživanja 
alkohola. Tudi zato se v Združenju dosledno in nepopustljivo zavzemamo za 
zmerno in odgovorno uživanje alkohola.

Najnovejše poročilo Svetovne zdravstvene organizacije WHO (World Health Organization) na temo potrošnje in 
vpliva alkohola, tudi piva, za 30 držav Evrope, vse članice EU, Norveško in Švico, ne vključuje le številk, temveč 
tudi informacije o odzivu politike in zakonodajne oblasti.D
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Ta grafika, pripravljena v  združenju Brewers of Europe, temelji na statističnih podatkih v letih 2010 - 2016, pridobljenih od Global Status Report On Alcohol and Health 2018 in izdanih s strani World Heath Organisation (WHO).

*Podatki so za WHO EUR regijo: EU28 vključuje Albanijo, Andoro, Armenijo, Azerbejdžan, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Gruzijo, Islandijo, Izrael, Kazahstan, Kirgizijo, Monako, Črno goro, Moldavijo, Severno Makedonijo, Norveško, Rusijo, San Marino, 
Srbijo, Švico, Tadžikistan, Turčijo, Turkmenistan, Ukrajino, Uzbekistan.
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Ponosni na preglednost

Povezovanje članov Združenja v 
samoregulaciji navajanja energijskih, 
hranilnih vrednosti

Že septembra leta 2019 je načrtovan podpis listine o samoregulativi med The 
Brewers of Europe in evropskim komisarjem za zdravje in varnost g. Vytenisom 
Andriukaitisom: ambicija evropskih pivovarjev je, da bi do leta 2022 vsa

Tudi člani Združenja slovenskih pivovarn podpirajo transparentno podajanje 
sestavin, ki so po naših pravilnikih obvezna vsebina deklaracije na etiketah, in 
je tako v Sloveniji že zdaj 100-odstotno zagotovljena informacija za vse potro-
šnike. Naši člani podpirajo tudi navajanje energijske vrednosti, vsaj navajanje 
energijske vrednosti na embalaži, in se pridružujejo sloganu evropskih pivo-
varjev: ničesar ne skrivamo, ponosni smo na sestavine naših piv. Prepričani 
smo, da lahko vsi slovenski pivovarji dosežejo predlagane cilje označevanja, 
ki jih določa naša krovna evropska  pivovarska organizacija.

Zaveza evropskih pivovarjev k navajanju sestavin in informacij o energijskih in hranilnih vrednostih
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piva na svojih deklaracijah vsebovala tudi podatek o sestavinah, energijskih 
in hranilnih vrednostih. Prvi vmesni cilj je, da bi že konec leta 2020 vsaj 90 % 
deklaracij vsebovalo sestavine in 70 % energijske vrednosti.

Do 2022 naj bi tudi etikete vseh slovenskih pivi vsebovale podatek o energij-
ski vrednosti piva.

Pivovarna Laško Union že danes za vse svoje izdelke ponuja potrošniku infor-
macijo tako o energijski, kot hranilni vrednosti svojih izdelkov.
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Dan odgovornega pivovarstva 2018

Pogovor je bil zasnovan kot nacionalna iniciativa ozaveščanja mladih o pivu, 
njegovih sestavinah, označevanju, povezavi s kulinariko in kulturo pitja, s 
podjetništvom, kreativnostjo, vplivu na zdravje, odgovornem ravnanju, ko gre 
za mobilnost. Pogovor z zanimivo skupino sogovornikov različnih poklicev in 
dejavnosti, med katerimi so bili kuharski šef Bine Volčič, strokovnjak za hmelj 
dr. Iztok Košir, prof. farmakologije dr. Lovro Žiberna, predstavnik malih pi- 
vovarjev Jaša Zidar, predsednik Društva slovenskih pivovarjev Albin Hozjan, 
predsednik Združenja slovenskih pivovarn Matej Oset, predstavnica Srednje 
zdravstvene šole, ki deluje na področju preventive, Nikica Grkman in pred-
stavnica Zavoda Varna pot univ. dipl. psih. Anja Žurga. Pogovor so s svojimi 
vprašanji usmerjali dijaki sami.

Gre za drugo tovrstno srečanje z dijaki Srednje zdravstvene šole, s katerimi 
odkrito in brez zadržkov govorimo o vsebinah, povezanih s pivom kot nizkoal-
koholno pijačo in potrebo po tem, da le dobro ozaveščeni mladi lahko spreje-
majo odgovorne rešitve, ki vodijo v zdrava in varna dejanja.

Združenje slovenskih pivovarn in Zavod Varna pot sta tudi leta 2018, 13. septembra, organizirala debatni klub 
in okroglo mizo z dijaki 4. letnikov Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, z naslovom Z znanjem do odgovornih 
odločitev, s čemer smo obeležili svetovni dan odgovornega pivovarstva.D
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Za dame in gospode, za odločne in prizanesljive, za navijače in 
navijačice, za grenke ali sladke, med tednom ali  za vikend,  

v odtenkih od zlate do skoraj črne-za vse. Pivo!
Uživajte ga zmerno in kulturno!

Kultura  
pitja piva
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Kultura pitja piva Mednarodni dan piva 2018

Zagotovo je pri nacionalni razširjenosti in kulturi pitja piva pomembna tradi-
cija pivovarstva v tej državi in pivovarski ugled njenih proizvajalcev piva. To so 
praviloma družbeno precej angažirana podjetja, ki tudi intenzivno komunici-
rajo s svojo publiko, izkoristijo celovit klasični medijski in digitalni potenci-
al. Prav zato so praviloma poznana in tudi vplivna. Kupna moč vsekakor igra 
vlogo pri cenovno občutljivih uporabnikih, vendar pa v Sloveniji opažamo, da 
uporabniki vse bolj iščejo kakovostna piva, za katera so pripravljeni plačati 
primerno ceno.

Pomemba skupna ambicija vseh članov Združenja slovenskih pivovarn je prav 
gotovo tudi dvigovanje kulture pitja piva. S tem mislimo predvsem na izobra-
ževanje o pivu, zavedanje o naravnih sestavinah piva in pozitivnih lastnostih 
piva ob njegovem zmernem, uravnoteženem uživanju.

Vsako leto prvi petek v avgustu, leta 2018 je bil to 3. avgust, praznujemo medna-
rodni dan piva. Praznik slavijo povsod po svetu, njegov namen pa je poklon vsem 
ustvarjalcem piva, pivovarjem, ki ga varijo, hmeljarjem, lastnikom pivnic, barov, 
gostiln in restavracij, ki poskrbijo, da je na koncu ta najbolj priljubljena, nizkoal-
koholna in več tisoč let stara pijača tudi primerno postrežena. Iz lokalnega slavja v 
Santa Cruzu v Kaliforniji je zrasel v globalno praznovanje, ki povezuje narode različ-
nih kultur, združene in prepletene v različnosti in bogastvu njihovih vrst piva. Običaj 
v svetu je, da se na ta dan obdari prijatelja s steklenico ali pločevinko piva.

Združenje slovenskih pivovarn k praznovanju vsako leto spodbudi vse svoje čla-
ne, pa tudi pivovarje nečlane, zainteresirane lastnike pivnic in drugih gostinskih 
lokalov, ki točijo pivo, ti pa se samostojno odločajo o tem, na kakšen način bodo 
dan obeležili.

Kljub temu da gre za dan, ko se poklonimo pivu, njegovim ustvarjalcem in par-
tnerjem, Združenje slovenskih pivovarn na prvo mesto postavlja odgovorno uži-
vanje vsakršnih alkoholnih pijač. Odločno stališče Združenja je tudi, da sta pitje 
alkohola in vožnja z avtom nezdružljiva. Zato je njihovo sporočilo na mednarodni 
dan piva:

»Pivo je eden najlepših darov narave, mojstrstvo človeških rok in zrcalo kreativno-
sti njegovih ustvarjalcev. Uživajmo ga odgovorno«!

Pivo pijejo tako rekoč povsod, saj je najbolj priljubljena nizkoalkoholna pijača na svetu,  
ki ima večtisočletno zgodovino.

Vsako leto, prvi petek v avgustu, leta 2018 je bil to 3. avgust, praznujemo mednarodni dan piva. 
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Podstavki za pivske kozarceMednarodni dan piva 2019

V prizadevanjih za dvig kulture pitja piva, pa tudi kot izobraževalno, promocijsko 
in trženjsko orodje, smo pripravili, oblikovali in izdelali zelo lične, uporabne pod-
stavke za pivske kozarce. Serija šestih različnih podstavkov skozi risano karikaturo 
sestavlja celovito sporočilo in daje usmeritve glede odgovornega ravnanja, ko gre 
za pitje piva, naše zdravje in mobilnost vsake vrste. Podstavke smo namenili pivo-
varjem, pubom in pivnicam, pa tudi kot klasično poslovno in marketinško darilo.

Po lastnem kozarcu za pivo, izbranem na javnem natečaju leta 2017 kot del pro-
mocije slovenskega pivovarstva na 36. EBC kongresu, ki smo ga gostili v Ljubljani, 
so podstavki dopolnjujoč element k celoviti izkušnji pitja piva in še en korak k dvi-
gu kulture pitja piva pri nas.

Praznujejo ga povsod po svetu, saj predstavlja poklon vsem ustvarjalcem piva 
in tudi tistim, ki na koncu poskrbijo, da ga dobimo primerno ohlajenega in 
tudi kulturno postreženega. Hkrati je praznik tudi simbol povezovanja in spre-
jemanja različnosti med narodi ter hkrati globalne povezanosti, saj je pivo 
moč dobiti skorajda povsod po svetu in velja za pijačo prijateljstva.

S svojimi sporočili in pozivi h kulturno odgovornemu uživanju te prekrasne 
pijače smo poskušali povezati tri dogodke, ki so potekali 2. avgusta oziroma 
tisti konec tedna, ki je sledil: Praznovanje v pivnici Union Pivovarne Laško 
Union, Resslov festival piva v Kostanjevici na Krki in dogodek Beer garden 
v Žalcu na fontani Zeleno Zlato, ki je potekal tudi kot slovo ob ravnokar kon-
čanem 57. svetovnem hmeljarskim kongresu.

z odgovornimi in izobraževalnimi sporočiliTudi leta 2019 smo praznovali mednarodni dan piva.
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Pivo velja za najstarejšo in najbolj priljubljeno nizkoalkoholno pijačo 
na svetu. Je pijača prijateljstva, druženja in povezovanja. Uživajte  

ga odgovorno, borite se proti njegovi zlorabi!

Delujemo 
mednarodno
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1. THE Brewers Forum:  
Beer and Beyond 2018 v Bruslju

2. THE Brewers Forum in  
37. EBC kongres 2019 v Antwerpnu

Od gojenja lastnega kvasa do umetnosti združevanja živil, od nagovarjanja 
milenijcev do zmanjšanja okoljskega odtisa. Pa tudi o dvigu vrednosti piva, o 
tem, da je kraft pivovarstvo postalo globalno gibanje, o prihodnosti piva. Pa 
tudi praktičnih predavanj o tem, kako se lotiti varjenja, o pivovarskih tehni-
kah in še mnogo več. Člani Združenja slovenskih pivovarn so imeli priložnost 
udeležiti se dogodka po znižani ceni. Predstavitve z dogodka so na voljo na 
portalu BREWUP.

Organizatorji so v časovnico spretno vključili in povezali tudi začetek 37. kon-
gresa evropskih pivovarjev, ki je sicer bienalno srečanje strokovnjakov pivovar-
stva. Udeležilo se ga je prek 1000 udeležencev, tudi iz Slovenije, ki so lahko 
prisluhnili 60 predavanjem in si ogledali prek 100 tehničnih posterjev. Pred-
hodni, 36. kongres, pa smo leta 2017 izjemno uspešno organizirali v Ljubljani.
Predstavitve z dogodka bodo kmalu na voljo na portalu BREWUP.

Prvi forum evropskih pivovarjev, imenovan »Beer and Beyond«, ki je bil 7. in 8. junija 2018 v Bruslju, je bil 
stičišče strateških in praktičnih vsebin, pečat so jim dali odlični predavatelji, strokovnjaki pivovarstva in 
spremljajoče dejavnosti.

Letošnji Forum evropskih pivovarjev (Forum The Brewers of Europe) je potekal 3. in 4. junija v Antwerpnu. 
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Odgovoren odnos do potrošnika:

Prostovoljno označevanje sestavin in energijskih, 
hranilnih vrednosti, samoregulacija: ponosni na 
naravne sestavine piva.

Odgovoren odnos do alkohola: 

Nikoli ne pij, kadar voziš,  
podpora zmernemu uživanju piva.

Odgovoren odnos do narave: 

Odgovoren odnos do narave in družbe in krožno 
gospodarstvo: partnerstva za boljšo prihodnost.

Najpomembnejša Odgovorna 
sporočila letošnjega Foruma so:

Poslovno srečanje 
avstrijskih in 
slovenskih pivovarjev 
v Ljubljani

2. Strokovni pivovarski 
simpozij, Zrenjanin

Gospodarski oddelek Veleposlaništva Republike Avstrije v Sloveniji, ADVAN-
TAGE AUSTRIA, Ljubljana, je junija 2018 uspešno organiziral načrtovano 
poslovno srečanje avstrijskih in slovenskih pivovarn ter drugih podjetij iz pi-
vovarske industrije.

Pripravili so zanimiv, strokovno koristen in poučen program tematskih pre-
davanj in pogovorov, v katerih so kot sogovorniki sodelovali tudi člani naše-
ga združenja. Predstavili so se tudi slovenski kraft pivovarji, srečanje pa se 
je zaključilo z organiziranimi individualnimi pogovori pivovarjev. Povezovanje 
in sodelovanje pivovarjev ter krepitev ugleda pivovarstva postaja ne le naci-
onalni, temveč tudi čezmejni cilj.

Na povabilo organizatorjev smo se avgusta 2018 udeležili tudi 2. strokovne-
ga pivovarskega simpozija v Zrenjaninu. Po nekaj letih premora se pivovar-
ska scena v Srbiji ponovno razcveta tudi z organizacijo mnogih festivalov in 
izobraževanj. Želja je povezati vsaj enkrat na leto vse države nekdanje Jugo-
slavije za izmenjavo znanja in partnerstev. Dogodka smo se tokrat udeležili 
že drugič, leta 2017 s predstavitvijo pivovarstva v Sloveniji in leta 2018 s 
prispevkom na temo hmelja dr. Iztoka Koširja z Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije.
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Grüne Woche v Berlinu

Mednarodna uveljavitev slovenskih piv je le ena od usmeritev Združenja slo-
venskih pivovarn in Zeleni teden je po mnenju udeležencev upravičil sloves 
najpomembnejšega tovrstnega dogodka na svetu. So pa tudi slovenska piva 
potrdila ugled in veljavo v tujini, saj veljajo za odlična, kreativna, raznolika, 
odlikujejo pa jih izvrstne, naravne, v največji meri domače sestavine.

Na sejmu so se predstavili Pivovarna Laško Union (Laško Zlatorog), Pivovar-
na Vizir (Maximus), Pivovarna Tektonik (Tektonik`s Normal Ölstar Pale ALE), 
Pivovarna Hopsbrew (Harvest Wet Hop IPA), Pivovarna Adam Ravbar (Meša-
no Lager), Pivovarna Maister (General Maister), Pivovarna Ressel (69 Cream 
ALE), Pivovarna Green Gold (Rocket Queen IPA), Pivovarna Reservoir Dogs 
(Lone Wolf), Pivovarna Barut (Summer Snow – Brett Berliner), Frizi Beer (Ke Si 
Blond), Castra pivovarna (Vendor), Humanfish pivovarna (Humanfish.Stout.) 
in tudi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s svojim pivom (Pale 
Ale Kolibri) ter predstavitvijo svojih aktivnosti. Pivo se je točilo na slovenskih 
inovativnih točilnih napravah Quicktap. Piva slovenskih pivovarjev so se v ta-
kšnem številu v Berlinu predstavila prvič.

Naši pivovarji so se tako na dogodku lahko družili z ministrico dr. Aleksandro 
Pivec, razstavni prostor je poleg mnogih drugih gostov obiskal tudi naš vele-
poslanik v Nemčiji mag. Franc But. Za ta dogodek smo pripravili predstavitve-
no brošuro Združenja slovenskih pivovarn z vsemi nastopajočimi pivovarji in 
njihovimi predstavljenimi pivi na dogodku.

Kar 13 slovenskih pivovarjev se je prvič udeležilo največjega sejma na svetu, ki je posvečen kmetijstvu, prehrani, 
vrtnarstvu, trajnostnemu razvoju, Grüne Woche v Berlinu, ki je bil konec januarja 2019.
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aktivno sodelovanje v  
evropskem združenju  
pivovarjev-The Brewers  
of Europe

Njen glas predstavlja skupne interese zdaj že preko 9500 evropskih pivovarn. 
Za nas Evropejce, je pivo pomemben del naše dediščine, zgodovinsko ga ima-
mo radi in smo lahko ponosni nanj kjerkoli na planet smo.  Pivo ima pomemb-
no vlogo v evropski kulturi, družbi in ekonomiji.

Predstavlja močno lobistično orodje za vse evropske pivovarje in združuje naj-
večje evropske strokovnjake z vseh področij svojega delovanja tako področja 
znanosti in pivovarske tehnologije, tehnologije okolja, ekonomije, vseh aktiv-
nosti, ki so povezani z odgovornim odnosom do družbe, tudi oglaševanja. Tudi 
Slovenija aktivno predstavlja svoje nacionalno združenje v Bruslju.

Udeležili smo se večine rednih petih letnih sestankov generalnih sekretarjev, 
kjer se obravnavajo vse aktualne teme in srednjeročni projekti. Poleg tega 
ponosno predstavljamo s svojo prisotnostjo glas Slovenije na 2 letnih skup-
ščinah navadno povezanih z rednimi sestanki sekretarjev. Vsako leto je orga-

niziran tudi strateški seminar, v letu 2016 na temo trajnostnega razvoja, 2017 
povezovanja in partnerstva vseh evropskih pivovarjev, 2018 na temo Pivo in 
zdravja in sodelovanja z organizacijo ERAB (The European Fondation for al-
cohol research)  in v letu 2019 na temo sprememb na področju embalaže s 
poudarkom na pregledu embalažnih shem po Evropi. enkrat letno je v sklopu 
drugih sestankov organiziran tudi »Beer image day« kjer so predstavljene vse 
najboljše prakse oglaševanja pivovarske industrije na temo sestavin, kulture 
pitja, odgovornega uživanja piva, trajnostnih partnerstev… Sodelovali smo 
tudi pri oblikovanju Evropskega parlamentarnega kluba piva. Pet naših parla-
mentarcev se je že odzvalo našemu vabilu, da postanejo člani tega prestižne-
ga kluba, ki je vabljen tudi na medijske dogodke »Beer serves Europe«.

The Brewers of Europe je odličen vir informacij in svetovanj, povezav za celo-
tno našo branžo, zato je aktivno sodelovanje v tej organizaciji izjemnega po-
mena za slovensko pivovarsko branžo in njene partnerje.

The Brewers of Europe je naša krovna organizacija, locirana v Bruslju, povezuje nacionalna združenja pivovarjev 
vseh 29 evropskih držav. 
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Pivo je narejeno iz naravnih sestavin, vode, hmelja, kvasa in sladu. 
Ima lahko pomembno vlogo pri zdravi prehrani in načinu življenja 

odraslih.  A le, če ga pijete v zmernih količinah!

Trendi
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Trendi so spremembe

Pivo postaja vse bolj priljubljeno, ko gre za obisk restavracij, prav tako pa 
ostaja med najbolj priljubljenimi pijačami prijateljev, ki se srečajo v pubih, 
barih, na zabavah in sprejemih. Ljubitelji cenijo široke možnosti izbire, prija 
jim prijetno okolje in vzdušje pubov in pivnic, cenijo pa tudi dejstvo, da je pivo 
postreženo na pravilen način.

Lager pivo ostaja najbolj priljubljena vrsta piva, vendar pa izjemno hitro ra-
ste zanimanje za specialna in lokalna piva, v vzponu so ale piva, čedalje bolj 
priljubljena in prepoznavna pa so kisla piva, tudi sadna. To dejstvo samo še 
pospešuje kreativnost pivovarjev in željo po ustvarjanju novih okusov in spre-
jemanju pogumnih poslovnih odločitev.

Izjemno hitro raste priljubljenost piv brez vsebnosti alkohola, 0,0 izbire. Bre-
zalkoholnih piv povsod po Evropi ne pijejo le ob posebnih priložnostih, temveč 
potrošniki po njih segajo tudi v primerih, ko bi se brez te kakovostne izbire 
odločilo za pitje slajših brezalkoholnih pijač. Navdušujoče je, da se vse več 
mladih, ki preživijo večer v druženju ob pivu, organizira na način, da izbrani 
voznik ne pije alkoholnega piva, in tako zagotovi varno vožnjo za vse. Združe-
nje slovenskih pivovarjev vsekakor spodbuja tovrstno odgovorno obnašanje 
potrošnikov piva.

Tako kot v vsaki dejavnosti tudi v pivovarstvu opažamo spremembe, ki jih vrednotimo kot trende, tako na strani 
strategij pivovarjev, kot tudi na ravni kupcev, ljubiteljev piva. t
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Ko se zaljubiš v pivo, je ta ljubezen večna.  
Z njim ostajaš v trajnostnem sožitju.

Trajnostno  
poslovanje in  
povezovanje
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Trajnostno poslovanje  
in povezovanje

Pivovarstvo je bilo tradicionalno povezano z družbo, vpeto in povezano s svojim okoljem. Konec koncev je pivo 
pijača prijateljstva in spoštovanja.

Svojo odgovornost jemljemo skrajno resno, želimo si povezovanja in skupnih projektov s podobno mislečimi, 
trajnostno usmerjenimi partnerji.

Slovenski pivovarji ustvarjajo v odgovorni poslovni panogi, z naravnimi surovinami, s čedalje večjo skrbjo za 
okolje ter z občutljivostjo in spoštovanjem do družbe.
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Slovenska piva so čudovit pokazatelj kreativnosti, izvirnosti, podjetnosti 
in ustvarjalnega poguma domačih pivovarjev. Uživatje v slovenskem 

pivu, a ne vozite, kadar pijete alkohol!

Pregled
članov
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PREDSTAVITEV ČLANOV EVIDENTIRANI ČLANI V PRISTOPU

PARTNERJI
Modulation with bigger name - yellow background

Pivovarna Zvezda

Murska Sobota

v obdobju 6. marec 2018 - avgust 2019
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O ZDRUŽENJU 
SLOVENSKIh PIVOVARN-GIZ (ZSP-GIZ)

Združenje slovenskih pivovarn je bilo ustanovljeno leta 1997. Zaradi struktu-
re pivovarske panoge, v kateri sta vodilno vlogo vrsto let nosili le dve sloven-
ski pivovarni, Laško in Union, pozneje 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 pivovar- 
stva, 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 s številnimi zasebnimi pivovarnami.

Novi lastnik največje domače pivovarne, družba Heineken je delovanje zdru-
ženja zavzeto in močno podprla, zlasti v prizadevanjih za odprto in transpa-
rentno tržišče, na katerem si vsi igralci prizadevajo za dvig kakovosti piva, za 
odgovorno uživanje piva, za boljše poslovno okolje, ki je pivovarstvu naklo-
njeno, ugodnejšo zakonodajo itd.

Prav slednja prizadevanja 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 ozaveščanje javnosti o po-
trebi po odgovornem uživanju piva in za dvig kakovosti slovenskih piv.

Vsebinsko je Združenje osredotočeno na tri področja delovanja, ki pomemb-
no vplivajo na različne javnosti: pivo in pivovarstvo, pivo in družba ter pivo 
in ekonomija. Področje pivo in pivovarstvo odraža spoštovanje do zgodovi-
ne pivovarstva doma in v svetu, obeležuje številne aktivnosti, ki povezujejo 
domačo in mednarodno javnost, ozavešča o tehnološkem napredku in dru-
gih novostih v panogi. Pivo in družba je področje, namenjeno predstavitvi 
odnosa pivovarstva do trajnostnega razvoja, odgovornosti do narave, ki jo 
pivovarji spoštujejo, družbeni odgovornosti, ki jo manifestirajo prek podpore 
različnih kulturnih, športnih, izobraževalnih in drugih dogodkov. Predvsem 
pa odgovornega odnosa do pitja piva in alkohola nasploh. Pivo in ekono-
mija je področje dejavnosti, pri kateri si prizadevamo pivovarstvo umestiti v 
domači in mednarodni gospodarski prostor, mu dati ustrezno veljavo, saj je 
pivovarska industrija pomemben domači in svetovni zaposlovalec, soobliko-
valec trošarinskih politik v nacionalnih okoljih, generator številnih drugih de-
lovnih mest v dejavnostih, ki sodelujejo s pivovarstvom, nenazadnje je tudi 
pomemben soustvarjalec nacionalnega bruto domačega proizvoda.

Že 8. decembra 2016 je Združenje pripravilo prvo skupščino članov, takrat 
jih je bilo že 18, na kateri so člani oblikovali osnovna pravila delovanja in 
letni načrt dela za leto 2017.

Avgusta 2019 tako štejemo že 34 formalnih članov, vpisanih v knjige Zdru-
ženja na skupščini leta 2018, dodatnih 7 evidentiranih članov in mnogo 
dodatnih, ki se za članstvo že zanimajo. Prihajajoča nova skupščina bo pri-
ložnost za formalni sprejem novih članov, ki so se Združenju pridružili oz. iz-
razili pri- pravljenost 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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