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VABILO 

 
na usposabljanje za pridobitev certifikata »Beer Taster«. 

 

Usposabljanje organizirata Združenje slovenskih pivovarn pri Gospodarski Zbornici Slovenije, Zbornici 

kmetijskih in živilskih podjetij in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, v sodelovanju s priznano 

mednarodno organizacijo na področju senzoričnih analiz agroživilskih proizvodov Flavour Activ. 

Usposabljanje bo potekalo v obliki sedmih srečanj po 2 uri. Prvo usposabljanje bo 05. 03. 2020, s pričetkom 

ob 09:00 uri, v 1. nadstropju Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 

3310 Žalec. 

Usposabljanje obsega teoretični in praktični del in na prvi stopnji zajema razpoznavanje 22 različnih 

pozitivnih in negativnih arom, različnega izvora v pivu. Namen usposabljanja je pridobitev certifikata 

»Beer Taster«, ki je prva stopnja od treh. Posamezniki s pridobljenimi certifikati so sestavni del seznama 

Združenja slovenskih pivovarjev, ki so usposobljeni za ocenjevanje piv. Pogoj za pridobitev certifikata je 

zadostna udeležba na usposabljanjih in pravilnost razpoznavanja.  

 

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo pridobiti certifikat »Beer Taster«, kakor tudi pridobitev 

dodatnih strokovnih znanj s področja pivovarske senzorike.  

 

Za prijavo na izobraževanje je potrebno javiti interes na e-naslov miha.ocvirk@ihps.si ali po tel. št.: 03 71 

21 610 najkasneje do 28. 02. 2020.  

Število mest je omejeno zaradi izvedbe praktičnega dela.  

 

Usposabljanje delno sofinancirata Združenje slovenskih pivovarn in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Slovenije. Cena usposabljanja za člane Združenja slovenskih pivovarn znaša 40 EUR (z DDV), za nečlane 

pa 50 € (z DDV) za posamezno srečanje in se plača na izdani račun po posameznem srečanju.  

 

Po opravljenem uspešnem usposabljanju se lahko udeleženci vključijo v usposabljanje za pridobitev 

certifikata za drugo stopnjo »Advanced Beer Taster«. 

 

Za ostale informacije smo vam na voljo: 

Miha Ocvirk (miha.ocvirk@ihps.si), Iztok Jože Košir (iztok.kosir@ihps.si) in ali na telefonskih številkah 

03 71 21 610 in 03 71 21 608. 

 

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 

 

Vodja izobraževanja 

 dr. Iztok Jože Košir  
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