Proizvodnja in poraba piva v Sloveniji 2021
proizvodnja piva

2,29 mio hl

(vsebuje tudi brezalkoholno pivo)

poraba piva

1.62 mio hl

Zaposlenost in dodana vrednost 2021
(v pivovarstvu in povezanih panogah)
Dodana vrednost
pivovarstvo

celotni izdatki za pivo

število pivovarn

484 mio €

100

Delež porabe piva
v maloprodaji

v gostinstvu
povprečna cena v gostinstvu

povprečna drobnoprodajna cena

35 %

65 %

1/2 l = 0,92 €

1/2 l = 2,98 €

Prihodki države od dejavnosti pivovarstva
trošarine

DDV

skupaj

dohodnina in socialni prispevki

101 mio €

85 mio €
73 mio €

259 mio €
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Zbornica kmetijskih

trgovina

dobavitelji

gostinstvo in turizem

47 mio €

69 mio €
85 mio €

20 mio €

skupaj

221 mio €

Zaposlenost*
trgovina

1.300
23 44

275

voda

kmetijstvo

pakiranje

gostinstvo in turizem

pivovarne

4.900

industrijska oprema

35

dobavitelji:

640

797

druge storitve

122 258

40

mediji

transport in skladiščenje

Dodana vrednost na zaposlenega
pivovarstvo

trgovina

dobavitelji

gostinstvo in turizem

36.330 €

107.813 €

25.094 €

17.300 €

Vir: AJPES, 2022; Lastna ocena: Analitika GZS, 2022
* Infografika prikazuje oceno, koliko zaposlenih v različnih dejavnostih je posredno in neposredno povezanih z dejavnostjo pivovarstva.
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Mednarodni dan piva

Člani Združenja slovenskih pivovarn, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS so odprti in
povezani želijo profesionalna partnerstva in skupaj ustvarjati spodbudno okolje za razvoj branže.

Prvi petek v avgustu je že od leta 2017 Mednarodni dan piva, letos je to 5. avgust. To je dan ljubiteljev piva, ki se veselijo njegove veličine ter nazdravijo vsem, ki jih pivo povezuje. Dan je namenjen
druženju s prijatelji ob različnih okusih piva, predvsem pa povezovanju ljudi vsega sveta, ki jih
združuje spoštovanje do piva, njegovih ustvarjalcev ter tistih, ki ga postrežejo.

Letos želijo člani združenja slovenskih pivovarn še posebej izpostaviti sporočila:
1. Slovenski pivovarji so težko prebrodili krizo Covid 19, posledice vojne v Ukrajini, drugi vedno
novi izzivi na področju obdavčitve piva, omejitev alkoholne politike in ostali...še prihajajo.
Odgovorno in kreativno poslujejo in se povezujejo naprej.
2. Pivovarje pri razvoju svojih izdelkov zasledujejo dva trenda: nizko in brezalkoholna piva ter ustvarjanje cele palete zelo različnih stilov piva primernih še za tako zahteve okus potrošnika. Imajo
naravno, zdravju bolj prijazno izbiro, ki je postala trend: nizko alkoholno in brezalkoholno pivo.
3. Zavedajo se svoje odgovornosti v vseh trajnostnih vidikih poslovanja. Ob tej priložnosti še
posebej izpostavljajo vedno kulturen in odgovoren odnos do piva: uživajte pivo ob hrani, nikoli
prekomerno, vedno zmerno in odgovorno.

V Združenju slovenskih pivovarn letos ponovno organizirano in načrtno pristopamo k praznovanju
praznika piva. Vabimo vas, da ga praznujemo skupaj.
Naše ključno sporočilo, ki povezuje praznovanja mednarodnega dneva piva :
»Pivo je eden najlepših darov narave in kreativnosti njihovih ustvarjalcev.
Častimo in veselimo se ga odgovorno«.

Slovenske pivovarne in njihovi izdelki so nesporno visoko kakovosten gastronomski, turistični
zaklad Slovenije. Čuvajmo in negujmo ga tudi v prihodnje!

Za Mednarodni dan piva 2022
so člani skupaj pripravili
posebno skupno pivo.
Za člane združenja ga le letos
zvarila ekipa pivovarne Zajc,
letošnji gostitelj skupnega
praznovanja.

Alk. 3,5 Vol. %
Nefiltrirano nepasterizirano svetlo lahko
pivo.
Stil: session IPA
Sestavine: dobra voda, ječmenov slad,
slovenski hmelj
(aurora in cardinal), kvas.
IBU: 45

Energijska vrednost:
115 kJ / 27 kcal na 100 ml
HRANILNA VREDNOST MDP piva 2022:
Beljakovine: 0,2 g / 100 ml
Maščobe: < 0,05 mg / 100ml
Skupni CH: 2,5 g / 100 ml
Sladkorji: 0,1 g / 100 ml
Sol: < 0,005 g / 100 ml

Analizo piva izvedel: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Andrej Sluga, predsednik Združenja slovenskih pivovarn, Zbornica kmetijskih in živilskih
podjetij pri GZS
»Pivovarska branža je bila hudo prizadeta s pandemijo, trenutno pa okreva. Pred nami
so letos in 2024 veliki izzivi za zagotavljanje energentov, surovin in embalaže (vojna
kriza-dobavna veriga).
Vseskozi se zavedamo tudi svoje odgovornosti glede alkohola. Tudi zato varimo piva
z nižjim alkoholom. Poleg tega skušamo pivo vtkati v slovenski turizem in slovensko
gastronomijo tudi z razvojem čisto svojih turističnih storitvenih produktov. Aktivnosti za
Mednarodni dan piva bomo krepili tudi v prihodnje saj ta praznik povezuje vse povezane
s pivom.«

Samo Žabkar, certificirani ciceron
»Vinska spremljava k hrani je nekaj običajnega. Nedvomno pa lahko pivo ponudi vse
kar ponuja vino in še več, saj je svet piva ogromen, za številne še neraziskan, za vsakim
vogalom pa ponuja številna presenečenja, katera si moramo le drzniti poiskati. Kako
s požirkom piva poudariti okus jedi? Kako uskladiti intenziteto okusa grižljaja, poiskati
komplementarne okuse med sestavinami jedi in pivom, ustvariti že znane kombinacije
okusov ali najti presenetljiv kontrast med jedjo in pivom? Ali pa le osvežiti paleto z
grenkobo in karbonizacijo. Vse to ponuja nam ljubo pivo. Za današnji dan smo pripravili
zanimivo paleto lokalnih jedi iz okolice Cerknega in jih uparili z dinamičnim in venomer
pestrim izborom piva izpod rok slovenskih pivovarjev.«
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