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Preverjanje in potrjevanje
NPK pivovar/pivovarka
Iztok Jože Košir

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Namesto uvoda – malo zgodovine
V

Sloveniji že 30 let nimamo formalnega
izobraževanja za poklic pivovar/pivovarka
 Velik interes trga dela za tovrstna znanja
in spretnosti
 Hiter razvoj malega pivovarstva
 Široka podpora: Pivovarna Laško Union,
Društvo malih pivovarjev, KGZS, Društvo
hmeljarjev Slovenije, Obrtno podjetniška
zbornica, IHPS
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Namesto uvoda – malo zgodovine
 2014

pobuda IHPS in ŠC Slov. KonjiceZreče na področni odbor pri CPI za revizijo
poklicnega standarda pivovar/pivovarka
in vzpostavitev NPK
 2015 potrditev revizije poklicnega
standarda in Kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti
 2015 prvo preverjanje in potrjevanje

Izvajanje
 Izvajalec

ŠC Slov. Konjice – Zreče
 Pogodbeni izvajalec, ki zagotavlja
materialne pogoje za izvedbo preverjanje in
potrjevanje NPK – IHPS
 5 možnih članov komisije z licenco
 Kraj preverjanja:



Preverjanje osebnih map – Slov. Konjice, Žalec
Neposredno preverjanje – Žalec
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Način preverjanja in potrjevanja
V

poklicnem standardu je definirana četrta
raven
 Vstopni pogoj: dokončana osnovna šola
 Katalog strokovnih znanj in spretnosti za NPK
pivovar/pivovarka predvideva ovrednotenje
osebne zbirne mape in v kolikor vsebine niso
priznane v celoti sledi:
Praktično preverjanje z zagovorom

Vrednotenje osebne mape

Izpolni se zapisnik o vrednotenju osebne mape, kjer se
ovrednotijo vsi predloženi dokumenti
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Vrednotenje osebne mape

Izpolni se zapisnik o vrednotenju osebne mape, kjer se
ovrednotijo vsi predloženi dokumenti

Vrednotenje osebne mape

Izpolni se zapisnik o poteku potrjevanja NPK na podlagi
osebne zbirne mape
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Vrednotenje osebne mape

Merila preverjanja (določena v katalogu)
Pri preverjanju je potrebno upoštevati:










izdelavo idejne zasnove tehnološkega procesa
izbor in pripravo surovin
izbor, pripravo in uporabo pripomočkov/opreme
higieno in varno delo
varčnost, natančnost priprave izbranih surovin in pravilno
uporabo pripomočkov ter opreme
upoštevanje pravil o varstvu okolja in pravil o požarni
varnosti
samostojnost pri delu in upoštevanje določenega zaporedja
opravil
strokovno ustreznost, celovitost in preglednost
dokumentacije
zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih
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Merila ocenjevanja sestavin delovnega
procesa (določena v katalogu)
Področje ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

10

Izvedba

50

Dokumentacija

10

Ustni zagovor

30

Izločilnih meril ni.
Uspešnost kandidata (dogovor članov komisije)
Za uspešno opravljeno nalogo mora kandidat doseči 60 točk
(od tega pri izvedbi najmanj 30 točk).

Merila, ki jih upošteva komisija – pri vseh nalogah SO ENAKA
Področje
ocenjevanja
Načrtovanje (10)

Merila

Delež (%)

Izdelava idejne zasnove tehnološkega procesa

10

Izbor in priprava surovin
Izvedba (50)

Izbor, priprava in uporaba pripomočkov/opreme

10

Higiena in varno delo

10

Varčnost, natančnost priprave izbranih surovin in
pravilna uporaba pripomočkov ter opreme

5
10

Upoštevanje pravil o varstvu okolja in pravil o požarni
varnosti
Samostojnost pri delu in upoštevanje določenega
zaporedja opravil

Dokumentacija (10)

Celovitost dokumentacije

5
10
10

Preglednost dokumentacije
Strokovna ustreznost dokumentacije

Zagovor (30)

Pravilnost odgovora

30
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Banka praktičnih nalog in vprašanj
za zagovor nalog
 Vsi

možni člani komisije z licenco smo v letu
2015 sestavili banko praktičnih nalog in
vprašanj za zagovor
 Banka je sestavljena iz 22 nalog in 100 vprašanj
Ključno delo
Vari pivino (13 nalog, 50 vprašanj)
Vre pivino (4 naloge, 27 vprašanj)
Zori in filtrira pivo (4 naloge, 7 vprašanj)
Polni in pasterizira pivo (1 naloga,16 vprašanj)

Banka praktičnih nalog in vprašanj
za zagovor nalog
 Organizirana

je v dveh oblikah:



VPRAŠANJA ZA ZAGOVOR NALOG, NALOGE PO
SKLOPIH (istočasno naloga in vprašanja
konkretno za to nalogo)



VPRAŠANJA ZA ZAGOVOR NALOG, NALOGE PO
KLJUČNIH DELIH (najprej vse naloge in kasneje
vsa vprašanja za določeno ključno delo)
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Banka praktičnih nalog in vprašanj
za zagovor nalog – primer na spletu
KLJUČNO DELO 1: VARI PIVINO
KD 1/7 N: Izvede preverjanje pH vode in jo ustrezno pripravi (Izvedite
preverjanje ustreznosti pH vode in jo po potrebi korigirajte)
Kandidat izvede naslednja opravila:
 Načrtovanje: Izdela idejno zasnovo tehnološkega procesa.
 Izvedba: Preveri pH vode in ga po potrebi korigira z ustreznim sredstvom.
Dokumentacija:
 Izpolni varilni diagram
Bistvene napake:
 ne zna določiti pH vode (velika napaka),
 glede na izmerjen pH ne zna določiti potrebe po uravnavanju pH (velika
napaka),
 glede na izmerjen pH ne zna izbrati sredstva za uravnavanje pH (velika
napaka).

Banka praktičnih nalog in vprašanj
za zagovor nalog – primer na spletu
Primeri vprašanj za zagovor naloge:
KD 1/33 V: Kakšna je primerna pH vrednost vode za varjenje piva?
Pravilni odgovor:
Za varjenje piva je primerna voda s pH vrednostjo med 6,8 in 8,5 (1T).
Točke

1,0

KD 1/34 V: Kako lahko znižamo pH vrednost vode?
Pravilni odgovor:
Vodi lahko znižamo pH vrednost z uporabo kislega slada (0,5T),
organskih ali anorganskih kislin (0,5T), razen HCl.
Točke

1,0
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