
Izvajalec za potrjevanje in preverjanje 
NPK Hmeljar/hmeljarka je  

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

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacije in svetovanje v zvezi z izvajan-
jem postopka preverjanja in potrjevanja NPK 
Hmeljar/hmeljarka: 
 

telefon: (03) 7571 800, (031) 314 809 
e-pošta: info.scsk@guest.arnes.si  

 
 

Inštitut za hmeljarstvo 
in  

pivovarstvo Slovenije 
 

 
Cesta Ţalskega tabora 2 

3301 Ţalec 
 

tel: 03 71 21 600 
 

 

NACIONALNA  

POKLICNA  

KVALIFIKACIJA 

 
 

HMELJAR/HMELJARKA 

 

Program usposabljanja je sestavljen iz 
teoretičnega in praktičnega dela v obsegu 
60 ur in je v skladu s katalogom standar-
dov strokovnih znanj in spretnosti za pri-
dobitev NPK-ja Hmeljar/hmeljarka. 
 
Izvajalec usposabljanja je Inštitut za hme-
ljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki je sku-
paj s Šolskim centrom Slovenske Konjice-
Zreče razvil novo poklicno kvalifikacijo 
Hmeljar/hmeljarka. 
 



V postopku vam bomo svetovali, katere 
listine, ki ste jih do sedaj ţe prejeli, vlo-
ţite v svojo zbirno mapo, da bo imela 
komisija za preverjanje in potrjevanje 
kar najboljši pregled nad vašimi doseţki 
na tem področju. Napotili vas bomo tudi 
na ustrezna izobraţevanja s področij, s 
katerih morda še nimate dovolj znanja, 
oziroma da le to utrdite.  

 
 

 
Postopek preverjanja in potrjevanja 
poteka tako, da komisija na podlagi zbir-
ne mape ugotovi, katera področja iz 
kataloga znanj in spretnosti so vam lah-
ko priznana, katera pa morate še zago-
varjati oziroma izvesti pred komisijo.  

 
 
 

Nacionalna poklicna kvalifikacija 
(NPK) je formalno priznana strokovna 
usposobljenost, ki je potrebna za opra-
vljanje posameznega poklica na določe-
ni ravni zahtevnosti in je pridobljena v 
skladu z Zakonom o nacionalnih poklic-
nih kvalifikacijah.  
 
Potrditev NPK je namenjena odraslim, 
ki nimajo javno veljavne listine o pokli-
cni ali strokovni izobrazbi, imajo pa 
poklicne kompetence, torej znanja, 
izkušnje, spretnosti, in ţelijo napredo-
vati v poklicni karieri, ne da bi za to 
morali pridobiti tudi višjo raven izobraz-
be.  
 
Kako se NPK pridobi? 
Pridobi se s postopkom preverjanja in 
potrjevanja strokovne usposobljenosti; 
predhodno pridobljenemu znanju, spre-
tnostim in kompetencam na določenem 
področju se prizna določeno vrednost.  
 
Če menite, da ste tekom svojega ţivlje-
nja nabirali znanje, spretnosti in imate 
kompetence s področja pridelovanja 
hmelja in ţelite za to pridobiti javno 
veljavno listino, potem se prijavite v 
postopek preverjanja in potrjevanja  za 
NPK Hmeljar/hmeljarka. 
 
Vstopna pogoja sta končana osnovna 
šola in izpit za traktor.  
 
 

LdV Hop school  
 
 
 
 
 
 
Program NPK Hmeljar/hmeljarka je eden  
pomembnejših rezultatov dela na med-
narodnem projektu Vseživljenjsko 
izobraževanje v hmeljarstvu (Hop 
industry lifelong learning program - LdV 
Hop school).   
 
V projektu so poleg koordinatorja Inšti-
tuta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slove-
nije sodelovali še: Etablissement  Public 
Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnel Agricole (F), Chmelařský 
institut s.r.o. Ţatec (CZ), Comité Inter-
national de la Culture du Houblon (F), 
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče in 
MK projekt d.o.o. 
 
Izvedbo projekta je sofinancirala Evrop-
ska komisija. Vsebina je izključno odgo-
vornost avtorjev in v nobenem primeru 
ne predstavlja stališč Evropske komisije.  

 
Vodja projekta:  

prof. dr. Martin Pavlovič  
 
 
 
 
 


