
Tiskovna informacija za medije – Žalec, 19.11.2015 

 
 
 
Pivovarska šola Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  
           
 
Mednarodni projekt izobraževanja v pivovarstvu z naslovom Micro-brewing learning 
and training program (LdV Beer School) je bil v letu 2013 zasnovan kot podpora 
povečanju zaposljivosti v agroživilstvu - na osnovi zaznanega interesa po manjkajočem 
poklicu pivovarja v RS. Projekt je vključen v širši EU program  vseživljenjskega  
izobraževanja in usposabljanja iz  finančne sheme Leonardo da Vinci.  
 
IHPS v Žalcu je vodilni partner v projektu, konzorcij pa sestavlja pet partnerjev iz Češke, 
Francije in Slovenije. Projekt ima 21 merljivih rezultatov. Izpostaviti velja pripravo 
učnega in praktičnega gradiva o pivovarstvu (standardi znanja, učni načrti, priročnik, e-
gradiva), formalno potrditev programa nacionalne poklicne kvalifikacije NPK 
Pivovar/pivovarka, testno izvedbo izobraževanja na strokovnem nivoju, organizacijo 
različnih projektnih dogodkov doma in v tujini, strokovne delavnice senzoričnega 
ocenjevanja piva ter tiskano in spletno promocijo zainteresirani javnosti v obliki 
različnih publikacij, dogodkov in aktivnosti. 
 
Pretežni del projektnih aktivnosti je že zaključen, s čimer je projekt v sklepni fazi. To 
potrjuje tudi slovesnost v Žalcu, ki vključuje podelitev uradnih spričeval o zaključenem 
poklicnem izobraževanju NPK Pivovar/pivovarka prvi generaciji udeležencev 
Pivovarske šole na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.  
 
Vsem pivovarjem čestitamo za uspešno opravljeno izobraževanje v Žalcu. Hkrati pa si 
želimo, da bi se program Pivovarske šole IHPS uspešno nadaljeval in s tem prispeval k 
dvigu kulture pitja piva. 
 
 
 
Prof. dr. Martin Pavlovič, vodja projekta in sodelavci IHPS 
doc. dr. Iztok J. Košir, doc. dr. Andreja Čerenak, Janez Ozimek, Marija Hribernik 
   
 
      



Spoštovani ! 

Pred nami je prva podelitev certifikatov za Nacionalno poklicno kvalifikacijo pivovar/pivovarka, 
ki bo izvedeno v četrtek, 19. 11. 2015, ob 12 uri v EKO muzeju hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije v Žalcu.  

Pivovarstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo. Poleg dveh velikih pivovarn deluje vse več malih 
pivovarn, ki zagotavljajo tudi neposredna delovna mesta. Zaradi hitrega razvoja in prilagajanja, 
predvsem malih, regionalnih pivovarn, spreminjajočim se tržnim razmeram, nudi področje 
pivovarstva velike možnosti rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Še posebno v zadnjem 
desetletju je izrazit trend rasti malih pivovarn, ki s svojo specifično proizvodnjo odgovarjajo 
željam potrošnikov po izvirnih, nekonvencionalnih produktih. Podobne trende vidimo tudi v 
Sloveniji, kjer v zadnjem času beležimo ustanavljanje novih malih pivovarn s specifičnim 
proizvodnim programom. Z ozirom, da je trenutni tržni delež malih pivovarn v Sloveniji samo 
okoli 1% prodanega piva, lahko pričakujemo nadaljnji razvoj tega področja, saj statistika v 
svetovnem merilu beleži ta delež pri okoli 15%.  
 
Pivovarstvo postaja tudi pomembna dopolnilna dejavnost na kmetijah. Pivovarski sektor 
povezuje več dejavnosti, od kmetijske pridelave, do gostinsko-hotelirske in maloprodajne 
dejavnosti. Na ta način neposredno ali posredno kreira številna delovna mesta in je pomemben 
izvoznik.  
 
Pivovarstvo je specifična živilska panoga in zahteva veliko specifičnih znanj, ki jih tekom 
rednega šolanja ni mogoče pridobiti. Zadnji formalni izobraževalni program iz področja 
pivovarstva je bil opuščen že pred več kot 20 leti. Pomembno strokovno podporo pivovarjem 
zagotavlja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), vendar pa je za kvaliteten 
dolgoročen razvoj in mednarodno konkurenčnost pivovarstva nujno potrebno zagotoviti možnost 
izobraževanja in pridobivanja specifičnih znanj ter formalizacije znanj v certifikatnem sistemu v 
matični Sloveniji.  

V okviru projekta Leonardo da Vinci “Beer school”, sofinanciranega iz EU, je IHPS je skupaj s 
ŠC Slov. Konjice-Zreče uspešno podal pobudo za vzpostavitev NPK pivovar/pivovarka in 
ustrezni poklicni standard ter katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno 
kvalifikacijo sta bila potrjena maja 2015. V juniju letošnjega leta smo na IHPS izvedli prvo 
izobraževanje kot pripravo za pridobitev certifikata NPK pivovar/pivovarka, ki se ga je udeležilo 
12 slušateljev. Septembra 2015 je bilo pod okriljem Državnega izpitnega centra izvedeno prvo 
preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije pivovar/pivovarka, h kateri je pristopilo 13 
kandidatov, ki so uspešno zaključili certificiranje in jim bodo danes svečano podeljeni certifikati 
NPK. Med njimi sta tudi dve bodoči pivovarki, kar dokazuje, da pivovarstvo ni samo moški 
poklic. 
 

Ob tej priliki se je potrebno zahvaliti tudi vsem, ki so dali podporo pobudi za vzpostavitev NPK. 
To so Skupina Pivovarna Laško d.d., Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes 
Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Društvo pivovarjev Slovenije in Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije. 


