
 
 

 

 

POBUDA ZA NPK – PIVOVAR/PIVOVARKA 

 

 

1. Poklic in koda iz Standardne klasifikacije poklicev oziroma zaokrožen sklop del in 

nalog: 

  Pivovar/pivovarka: 5410.036.4.0 

 

 

2. Sklopi tipičnih del v poklicu: 

 

1. načrtovanje, pripravljanje, izvedba in kontrola lastnega dela  

2. racionalno uporabljanje energije, materiala in časa  

3. varovanje zdravja in okolja  

4. komunikacija s sodelavci in strankami  

5. zagotavljanje kvalitete opravljene storitve  

6. poznavanje kvalitete vhodnih surovin 

7. varenje piva  

8. vretje in zorenje piva  

9. polnjenje piva  

10. skrb za sledljivost in vodenje ustrezne dokumentacije  

11. pakiranje in skladiščenje izdelkov  

12. nabava surovin in prodaja izdelkov 

 

 

3. Obstoječe možnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije: 

- trenutno ni moţnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, 

- poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega 

izobraţevanja.  

 

 

4. Ocena potreb na trgu dela, glede na dolgoročni razvoj gospodarstva oziroma drugih 

dejavnosti:  

 

Iz zavoda RS za zaposlovanje smo dobili naslednje obstoječe podatke o potrebah na trgu dela 

oziroma drugih dejavnostih. 



 
 

 

Podatki o sporočenih prostih delovnih mestih se nanašajo na dejavnosti 11.05 Proizvodnja 

piva in 56.10 Dejavnost restavracij in druga streţba jedi ter na poklicno skupino Standardne 

klasifikacije poklicev 8160 Upravljavci strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih 

izdelkov, kamor med drugim sodi tudi poklic pivovar. V tabelarnem pregledu je poklic 

pivovar naveden v primeru, ko ga je delodajalec tako podrobno opredelili, sicer je navedena 

nadredna poklicna skupina.  

  

Ob koncu marca 2014 je bilo med registrirano brezposelnimi osebami v Sloveniji 7 oseb, ki 

imajo na osnovi preteklih delovnih izkušenj opredeljen poklic pivovar ali upravljavec strojev 

za proizvodnjo piva. 

 

V skladu s predpisi, ki so do 11. 4. 2013 urejali prijavo prostega delovnega mesta, je bil vsak 

delodajalec, ki je zaposloval, dolţan pri Zavodu RS za zaposlovanje prijaviti potrebo po 

delavcu oz. pripravniku. Z 12. 4. 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah 

zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta 

pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso druţbe v večinski lasti drţave, 

objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, 

Zavod od sredine aprila 2013 nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v drţavi. V 

primeru, ko se oseba samozaposli oz. se registrira za opravljanje poklicne dejavnosti, ne gre 

za zaposlitev na  prostem delovnem mestu, ZRSZ zato nima podatkov o tem, koliko oseb se je 

morebiti samozaposlilo na področju pivovarstva. 

  

V okolju so  največji nosilci pivovarstva  Pivovarna Laško d.d. in Pivovarna Union d.d.. Poleg 

teh dveh velikih pivovarn se v Sloveniji ukvarja s pivovarstvom še 43 registriranih malih 

pivovarjev. Mali pivovarji so v Sloveniji zdruţeni v Društvo pivovarjev Slovenije, katerega 

namen in cilji so sodelovanje na vseh področjih pivovarskega udejstvovanja, organizacija 

prireditev, izobraţevanj in predavanj, organizacija in izvedba ocenjevanja piv in pivovarskih 

izdelkov in vsega kar se dotika pivovarstva in s tem izvajanje promocije pivovarstva. 

 

18. oktobra 2013 je Evropski ekonomsko-socialni odbor sprejel mnenje o spodbujanju 

potenciala rasti v evropskem pivovarstvu CCMI/114 – CES2391-2013, v katerem pudarja 

pomembnost pivovarske industrije v Evropi. Po njihovih podatkih je v 4000 pivovarnah v 

Evropski uniji več kot 128 800 neposrednih delovnih mest. Poleg tega je na takšen ali 

drugačen način s proizvodnjo in prodajo piva povezanih še dva milijona delovnih mest, kar 

predstavlja 1 % vseh delovnih mest v EU. Poročilo EESC navaja tudi priporočila kako naj se 

evropske drţave soočijo z izzivi ohranitve poloţaja/vloge pri raziskavah, izobraţevanju in 

inovacijah na področju pivovarstva. Po njihovem priporočilu je vloga izobraţevanja in 



 
 

 

raziskav ključnega pomena za ohranitev angaţiranosti tega sektorja tudi v prihodnosti. Te 

dejavnosti naj potekajo na univerzah, v pivovarskih šolah, v zavodih za ţivilsko tehnologijo in 

prek drugih mreţ.  

 

Zaradi hitrega razvoja in prilagajanja, predvsem malih, regionalnih pivovarn, spreminjajočim 

se trţnim razmeram, nudi področje pivovarstva velike moţnosti rasti in ustvarjanja novih 

delovnih mest. Še posebno v zadnjem desetletju je izrazit trend rasti malih pivovarn, ki s 

svojo specifično proizvodnjo odgovarjajo ţeljam potrošnikov po izvirnih, nekonvencionalnih 

produktih. Podobne trende vidimo tudi v Sloveniji, kjer v zadnjem času beleţimo 

ustanavljanje novih malih pivovarn s specifičnim proizvodnim programom, ki je odraz 

pričakovanj trga potrošnikov. Z ozirom, da je trenutni trţni deleţ malih pivovarn v Sloveniji 

samo okoli 1% prodanega piva, upravičeno pričakujemo nadaljnji razvoj tega področja, saj 

statistika v svetovnem merilu beleţi ta deleţ pri okoli 15%.  

 

Pivovarstvo je specifična ţivilska panoga in zahteva veliko specifičnih znanj, ki jih tekom 

rednega šolanja ni mogoče pridobiti.  

 

Društvo malih pivovarjev in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ocenjujeta, da 

sistem Nacionalnih poklicnih kvalifikacij omogoča iskalcem zaposlitve razvoj njihove kariere 

in hitrejši vstop na trg dela. Vsi pokazatelji kaţejo, da bo tudi v prihodnje ta panoga v regiji 

prisotna, zaradi česar se pridobivanje znanj v tej panogi podpira, tako tudi za NPK pivovar.  

 

5. Pravna podlaga oziroma predpisi v Sloveniji in državah EU: 

Ni pravne podlage oz. predpisa v Sloveniji oziroma v EU. 

 

6. Mednarodna primerljivost: 

V drţavah znanih po pivovarski tradiciji kot sta Češka in Nemčija imajo različne rešitve na 

področju izobraţevanja pivovarjev. V ostalih drţavah lahko pivovarji pridobijo neformalna 

znanja v različnih oblikah preko izvajanja seminarjev in delavnic različnih raziskovalnih 

inštitucij tega področja. Po pregledu oblik strokovnega izobraţevanja za področje pivovarstva 

v različnih drţavah - t.i. programi nivoja NPK za pivovarstvo ne obstajajo.  

 

V Nemčiji izobraţevanje za pivovarja in sladarja traja tri  leta in poteka izmenično v podjetju 

in v šoli. Tipična dela, za katere se usposobi dijake so: Proizvodnja slada in varjenje piva, 

proizvodnja  mešanih pivskih pijač in nealkoholnih pijač, kontrola  tehnoloških procesov, 

Upravljanje in vzdrţevanje opreme in strojev za proizvodnjo in polnjenje pijač, ocenjevanje 

kakovost surovin, obdelovanje  in shranjevanje surovin, izvajanje mikrobioloških testov, 



 
 

 

izvajanje senzoričnih pregledov, gojenje in razmnoţevanje kvasovk, izvajanje načel dobre 

prakse, planiranje svojega dela in preverjanje rezultatov dela, uporabljanje komunikacijske in 

informacijske tehnologije. Izobraţevanje na višjih stopnjah je mogoče v okviru višjih 

strokovnih šol ali na univerzitetnem nivoju, do doktorata znanosti  (npr. Technische 

Universitet Munich) (www.wzw.tum.de).  

Poleg formalnega izobraţevanja je moţno pridobiti določena neformalna znanja na nekaterih 

inštitucijah kot so »Doemens Academy« (www.doemens.org), kjer izvajajo 14dnevni, 

12tedenski ali 20 tedenski program in s tem pridobijo slušatelji naziv pivovarski in sladarski 

mojster.  Druga takšna inštitutcija je »VLB Berlin« (http://vlb-berlin.org). Omenjene ustanove 

organizirajo izobraţevanja za pivovarje v mikro in malih pivovarnah na področju posameznih 

tematik. Tovrstna izobraţevanja ne rezultatirajo v uradnih certifikatih za pridobitev izobrazbe.  

 

V Češki republiki je moţno pridobiti znanja iz pivovarskega in sladarskega področja v 

srednješolskem programu srednje šole za ţivilsko tehnologijo »Secondary School of  Food 

Technology“, v okviru predmetnika za program hrana in ţivilska kemija, ki traja štiri leta. 

Pivovarsko področje je sicer zajeto v splošnem programu, vendar pa specifičnega kurikuluma 

za področje pivovarstva ni. Po znanih podatkih ne obstaja uradni češki standard za to 

področje. 

 

Po končanem srednjšolskem izobraţevanju, je moţno pridobiti dodatna znanja v okviru 

univerzitetnih študijev, kot na primer na Univerzi za tehnologijo v Pragi in Češki univerzi za 

ţivljenjske študije, kjer študij traja 5 let.   

 

Izven formalnega sistema izobraţevanja je moţno pridobiti določena neformalna znanja na 

nekaterih inštitucijah kot so »Beer Academy«, »Research Institute of Brewing and malting«, 

ki organizirajo izobraţevanja za pivovarje v mikro in malih pivovarnah na področju 

posameznih tematik. Tovrstna izobraţevanja ne rezultatirajo v uradnih certifikatih za 

pridobitev izobrazbe.  

 

V Združenem kraljestvu je moţno izobraţevanje na univerzitetnem nivoju na „The 

International Centre for Brewing and Distilling“ v okviru Heriot-Watt University 

(www.sls.hw.ac.uk/research/international-centre-for-brewing-distilling.htm). Slušatelji lahko 

pridobijo različne nazive v odvisnosti od trajanja šolanja. Diploma po 4 letnem študiju, 

podiplomska diploma po 9 mesecih študija. Lahko pa tudi magister pivovarstva po 12 

mesečnem študiju.  

 

http://www.doemens.org/
http://vlb-berlin.org/
http://www.sls.hw.ac.uk/research/international-centre-for-brewing-distilling.htm


 
 

 

Na Danskem je moţno pridobiti neformalna znanja v okviru „The Scandinavian School of 

Brewing« (www.brewingschool.dk), kjer izvajajo izobraţevanja v obliki tedenskih 

seminarjev.  

 

Na Finskem ne poznajo specialnega izobraţevanja za področje pivovarstva, imajo pa 

program Proizvajalec alkoholnih pijač, ki med drugim zajema tudi določena pivovarska 

področja kot so procesi fermentacije, vpliv mikrobov, zorenje, filtracijo, stekleničenje in 

skladiščenje. 

 

V Belgiji je moţno pridobiti znanja v okviru »The Leuven Institute for Beer Research 

(LIBR)«, ki je del Univerze v Leuvenu (http://libr.be), vendar samo na stopnji podiplomskega 

študija.  

 

Pivovarji v Avstriji pridobijo potrebno znanje večinoma v Nemčiji ali drugih prej opisanih 

drţavah.   

 

7. Podatki o predlagatelju pobude: 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,   

Cesta Ţalskega tabora 2,  

3310 Ţalec 

 

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče,  

Tattenbachova ulica 2/a,  

3210 Slov. Konjice 

 

8. Oblikovalci pobude:  

dr. Iztok Joţe Košir, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  

Janez Ozimek, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 

Ana Patricija Košir, Šolski center Slov. Konjice-Zreče  

 

9. E-mail: 

e-mail: patricija.kosir@guest.arnes.si  

e-mail: iztok.kosir@ihps.si 

  

 

 

http://www.brewingschool.dk/
http://libr.be/
mailto:patricija.kosir@guest.arnes.si
mailto:natasa.ferant@ihps.si

