
 

 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  

 

vabi na 

 

60. seminar o hmeljarstvu z 

mednarodno udeležbo 
 

ki bo potekal 9. in 10. februarja 2023  
v kongresnem centru hotela Bernardin v Portorožu 
 

Spoštovani, 

po dvoletnem premoru bo seminar o hmeljarstvu zopet potekal v živo, česar se 

vsi veselimo. To bo že 60-ti jubilejni seminar, ki ga organiziramo v Portorožu. 

Jubilejni seminar se bo pričel ob 10.uri, v kongresnem centru hotela Bernardin, 

s slavnostnimi nagovori. V dopoldanskem delu prvega dne bo osrednja tema 

program skupne kmetijske politike v naslednjem obdobju ter trajnostna rabi 

FFS. V popoldanskem delu pa se bomo posvetili trgovini s hmeljem saj bodo 

predstavnik vseh večjih trgovskih hiš predstavili trenutno stanje in obete za v 

bodoče pri prodaji hmelja. Drugi dan bomo v celoti posvetili izzivom v tehnologiji 

pridelave hmelja. 

V teh dveh dneh se boste seznanili z zanimivimi in koristnimi temami ter 

pridobili pomembne informacije, vključili v konstruktivne razprave in nenazadnje 

bo poskrbljeno tudi za prijetno druženje. 

Kotizacija za udeležence seminarja znaša 120 EUR/osebo (z DDV) in 

vključuje dvodnevno udeležbo na seminarju, avtobusni prevoz na relaciji Žalec-

Portorož-Žalec, napitke in pecivo med odmori, kosilo ter slavnostno večerjo ob 

glasbi. 

Prosimo, da javite vašo udeležbo za seminar v tajništvu Inštituta na številko: 03 

71-21-600 oziroma po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@ihps.si ali 

gregor.leskosek@ihps.si in sicer najkasneje do 3. februarja 2023. Ob prijavi 

vas prosimo, da nam sporočite, če boste v Portorož potovali organizirano z 

avtobusom. 

Kotizacijo lahko plačate osebno v blagajni inštituta oziroma nakažete na 

transakcijski račun IHPS: SI56-01100-6000006134; navedite ime in priimek 

udeleženca(ev) in sklicno št. 02-2023 

OBRNI! 
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V času seminarja je možnost prenočišč za udeležence v hotelu Histrion**** 

Rezervacijo prenočišča opravite sami na povezavi hotela Bernardin ali preko 

elektronskega naslova: booking@sava.si, oz. po telefonu na št. 05 690 7000 ter 

poveste, da gre za seminar o hmeljarstvu, 9. in 10. 2. 2023. 

Objekt Storitev Obračun Cena 

Histrion 4* ENOPOSTELJNA na enoto na noč 102,00 € 

Histrion 4* DVOPOSTELJNA na enoto na noč 112,00 € 

 
Cena namestitve vključuje: nočitev z zajtrkom, brezžični internet, vstop v morski park 

in fitnes Spa Paradise. Doplačilo: Turistična taksa: 2,50 EUR po osebi na dan; 

Prijavnina: 1,00 EUR  

Želimo si, da si boste tudi tokrat vzeli čas in se udeležili seminarja. Od 

vseh nas je odvisno kako bomo s skupnimi idejami in podanimi rešitvami 

oblikovali prihodnost slovenskega hmeljarstva. 

 

Z upanjem, da se srečamo v Portorožu, vas lepo pozdravljamo! 

 

Direktor 

Bojan Cizej, univ. dipl. inž. živil. tehn. 

https://hoteli-bernardin.book-official-website.com/book.php?page=cross_selling&companyid=205&checkin=2023-02-09&checkout=2023-02-10&partnerid=15324&ibelang=si&crcid=37bec626b0267d02b2ff209f8757a3b9&_ga=2.18587004.475130494.1673861056-1497834974.1662461091
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