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M. Pavlovič, N. Ferant, M. Oset Luskar, B. Čeh: PROJEKT VSEŽIVLJENJSKO 

IZOBRAŽEVANJE V HMELJARSTVU  

 

Za izvajanje nalog  akcijskega programa EU »Vseživljenjsko učenje« je v Sloveniji pooblaščen 
Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja (www.cmepius.si). Cilj programa je prispevati k razvoju EU kot družbe z vrhunskim 
znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo 
socialno kohezijo ob zagotavljanju dobrega varstva okolja za prihodnje generacije. Program 
pospešuje izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v EU. 
 

Mednarodni projekt Vseživljenjsko izobraževanje v hmeljarstvu (Hop industry lifelong learning 
program - LdV Hop school) je bil uvrščen v Evropski program sodelovanja prenosa inovacij na 
področju izobraževanja in usposabljanja. V projekt je vključenih šest partnerjev iz Češke, Francije 
in Slovenije, koordinira pa ga Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Aktivnosti projekta 
vključujejo izmenjavo strokovne prakse pridelave hmelja, analizo pridelave, organiziranosti in 
trženja hmelja na ravni EU, prenos vsebin strokovnega izobraževanja s področja hmeljarstva ter 
postavitev in izpeljavo nacionalne poklicne kvalifikacije NPK Hmeljar/hmeljarka. 
 
Projekt vsebuje 18 rezultatov (R), v navedbi pa izpostavljamo le nekatere: Mednarodna analiza 
pridelave, organiziranosti in trženja v hmeljarstvu EU (R4), oblikovanje poklicnega standarda in 
kataloga strokovnih znanj in spretnosti za področje hmeljarstva (R5), izobraževanje treh 
izpraševalcev, ki so pridobili licenco RICa (R6), pregled zbirne mape in potrjevanje programa NPK 
(R7), izdaja učnega priročnika Hmelj – od sadike do storžka (R8), izdaja DVD Hmelj – od sadike 
do storžka v slovenščini in angleščini (R10), priprava in izvedba teoretičnega in praktičnega 
izobraževanja 13 kandidatov za program NPK Hmeljar/hmeljarka (R11), izdelava spletne strani 
(R13), izdaja prospekta o poklicnem programu (R14), organizacija tiskovnih konferenc z 
informacijami o ciljih in rezultatih projekta (R15), objava strokovnih in poljudnih člankov vezanih na 
projektne vsebine (R16), organizacija seminarja hmeljarjev z mednarodno udeležbo (R17) in 
poročanje o poteku projekta na sestankih Mednarodne hmeljarske organizacije IHGC (R18). 
 

M. Pavlovič, N. Ferant, M. Oset Luskar, B. Čeh: NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA ZA 

HMELJARSTVO – NPK  HMELJAR/HMELJARKA 

 
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana strokovna usposobljenost za 
opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. 
Ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem. 
Na ta način lahko zainteresirani pridobijo kvalifikacijo tudi za poklice, za katere ni formalnega 
izobraževanja. Vzpostavitev programa NPK je proces, v katerem sodelujejo strokovnjaki, 
izobraževalne službe in Republiški izpitni center (RIC). Cilj programa pa je v formalnem beleženju 
rezultatov učenja in izkušenj, ki jih pridobivamo vse življenje in so enakovredni znanju in 
spretnostim, ki se pridobivajo v šolskem sistemu. Program torej omogoča formalno pridobitev 
poklica.  
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Podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je poklicni standard in katalog standardov 
strokovnih znanj in spretnosti. Poklicni standard določi vsebino poklicne kvalifikacije na določeni 
ravni zahtevnosti del in opredeli pomembna znanja, spretnosti in poklicne kompetence. Katalog 
standardov strokovnih znanj in spretnosti predstavlja osnovo za izvedbo preverjanja in potrjevanja 
nacionalne poklicne kvalifikacije. V njem so določena: znanja in spretnosti, ki so potrebna za 
pridobitev NPK, posebni (vstopni) pogoji za kandidate, način in merila preverjanja, naloge za 
dokazovanje usposobljenosti. Poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in 
spretnosti za NPK Hmeljar/hmeljarka je dostopen na spletni strani: http://www.nrpslo.org/. 

 
Pobuda za vzpostavitev programa NPK je prišla iz vrst hmeljarjev. Na IHPS pa smo v okviru 

projekta Vseživljenjsko izobraževanje v hmeljarstvu (Hop industry lifelong learning program - LdV 
Hop school) le zapolnili vrzel v tovrstnem izobraževanju. Pri pripravi in oblikovanju nacionalne 

poklicne kvalifikacije (NPK) Hmeljar/hmeljarka smo zato morali najprej oblikovati poklicni 

standard in katalog strokovnih znanj in spretnosti, ki sta osnova pri izpeljavi programa. 
Organizacijski in postopkovni del priprave programa je vodil slovenski partner Šolski center iz 
Slovenskih Konjic, strokovni del pa Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. 
 
V sklopu projekta so z izobraževanjem pridobili licenco za preverjanje in potrjevanje NPK tudi trije 
strokovnjaki IHPS, ki so formalno usposobljeni za izvajanje tovrstnega izobraževanja.  
 
Veseli nas, da obstaja zanimanje za tovrstno poklicno izobraževanje tudi med hmeljarji. Že v 
poletju 2012 smo izvedli prvo izobraževanje za skupino trinajstih zainteresiranih kandidatov, ki so 
obiskovali izobraževanje kot osnovo za preverjanje in potrjevanje programa. Na podlagi znanja in 
kompetenc s področja hmeljarstva, dopolnjenega na izobraževanju, pa bodo tudi ostali 
zainteresirani lahko tudi v prihodnje vstopili v postopek priznavanja in potrjevanja tega poklica ter 
si pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo Hmeljar/hmeljarka. S tem pa si bodo pridobili javno 
veljavno listino potrjenih znanj in spretnosti s področja hmeljarstva. 
 

M. Pavlovič, N. Ferant, M. Oset Luskar, B. Čeh: HMELJ – OD SADIKE DO STORŽKOV   

(KNJIGA IN DVD) 

 

v projektu Vseživljenjsko izobraževanje v hmeljarstvu (Hop industry lifelong learning program - 
LdV Hop school) smo na IHPS v Žalcu posodobili strokovne učne vsebine za področje hmeljarstva. V 

avgustu izdana knjiga Hmelj - od sadike do storžkov obsega 135 strani opisov osnov hmeljarstva, 
različnih tehnoloških opravil, napotkov za pridelavo in nasvetov za podjetniško odločanje. Knjiga s 

številnimi barvnimi fotografijami, slikami in razpredelnicami tako po 10 letih nadgrajuje Priročnik 

za hmeljarje, ki smo ga na IHPS izdali v letu 2002. 
 
Zaradi sezonskega značaja kmetijstva  smo za izvajanje programa NPK Hmeljar/hmeljarka na 
IHPS pripravili tudi e-gradivo v obliki slovensko-angleškega DVD. Tu so zgoščeno prikazani 
posnetki pomembnejših opravil pri pridelavi hmelja, ki še dodatno obogatijo učno gradivo. Hkrati 
pa  omogočajo - neodvisno od termina izvajanja programa NPK - vpogled v celotno sezono del v 
hmeljiščih. 
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