
 

 

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija in izobraževalni program 
za pridobitev znanj in spretnosti sta bila razvita v projektu 

Micro-brewing learning and training program. 

 
Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacionalna Poklicna Kvalifikacija (NPK) 

PIVOVAR / PIVOVARKA 

Raven zahtevnosti: IV. (zahtevna dela) 

Vstopni pogoj za pridobitev NPK: 

• končana osnovna šola 

Način pridobitve NPK: 

• Potrjevanje  
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, 
ki jo komisija ovrednoti in vsebine kataloga prizna delno ali v 
celoti. 
Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu 
določi naloge za preverjanje.  

 
• Načini preverjanja 

Praktično preverjanje z zagovorom. 
 

Ključna dela, ki jih kandidat dokazuje, v skladu s Katalogom standardov 
strokovnih znanj in spretnosti: 

• vari pivino 
• vre pivino 
• zori in filtrira pivo 
• polni in pasterizira pivo 

Dokazila, ki sodijo v osebno zbirno mapo: 

• dokazilo o izobrazbi 
• življenjepis EUROPASS 
• dokazila o različnih izobraževanjih 
• potrdila o delovnih izkušnjah, referenčna pisma 
• kopija delovne knjižice 
• izdelki, članki in druga dokazila. 

 

 



Postopek pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije  
Pogoj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) je 
dokazovanje standardov strokovnih znanj in spretnosti, skladno z 
Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK). 
 
Poklicno kvalifikacijo skladno z ZNPK lahko pridobi oseba, ki je stara 
najmanj 18 let. Izjemoma lahko poklicno kvalifikacijo po omenjenem 
zakonu pridobi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status 
vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje.    
 
Pristop k preverjanju oziroma potrjevanju poklicne kvalifikacije in 
pridobitev certifikata  
 
Poklicna kvalifikacija se dokaže pred strokovno komisijo:  

• z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in 
sposobnosti določenih s katalogom  

• na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih 
(pripravljen portfolijo – zbirna mapa),  

• s kombinacijo obojega.   
 

Izobraževanje / usposabljanje: 
Kandidati, se lahko vključijo tudi v programe izobraževanja, kjer pridobijo 
manjkajoča znanja. 

 
Dodatne informacije: 

 
 
 

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče 
Tattenbachova ulica 2a, Slov. Konjice 

SIC–Izobraževanje odraslih in svetovanje 
telefon: (03) 757 18 22, 757 18 00 

GSM: 041 661 154 
e-pošta: brigita.kukovic@guest.arnes.si 

internet: www.sc-konjice-zrece.si 
 
 
 

 

 
 
 
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče 

SIC–Izobraževanje odraslih in svetovanje 
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice 

www.sc-konjice-zrece.si 
 
 

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK): 
• pivovar / pivovarka 

 
 
 

Omogoča: 
 pridobitev javno veljavno listino o strokovni usposobljenosti, 

 potrditev poklicnih kompetenc (izkušnje, znanje, spretnosti), 

 pridobitev možnosti napredovanja v poklicni karieri, ne da bi bilo 
potrebno za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe. 
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