
 

TEAM BUILDING – 
PIVOVARSTVO 

 

Savinjska pivovarna. 

 

TRADICIJA 

V deželi na sončni strani Alp, dolina 
zelenega zlata. Sredi prostranih 
nasadov hmelja, stara hmeljarska hiša. 
V hiši, pivovarna. Njena vrata odpira 
notni ključ, iz njenih pip teče savinjsko 
craft pivo.  

Znotraj njenih zidov, s hmeljem 
prepleten poseben vonj, vonj tradicije. 
Obnovljeno poslopje, skrbna izbira 
okoliškega hmelja in preizkušeni 
postopki varjenja piva, spoštljivo 
prevzeti iz rok prejšnjih generacij. 

Edinstvenost kvalitetnega craft piva je 

plod prigaranega znanja, odločne 

zagnanosti in zanesenjaštva ter ure in 

ure truda in raziskovanja.  

GLASBA 

Prav tako je dobra glasba rezultat 
podobnega procesa. Glasba 
pravzaprav daje ritem procesu 
nastajanja piva; od hmeljarskih pesmi, 
ki se med vrstami savinjskega goldinga 
razlegajo po Savinjski dolini, po taktu 
brnenja in šumenja cevi in sodov 

pivovarne, do trkanja steklenic in 
kozarcev v dobri družbi in prijetnih 
melodijah.  

Pivo in glasba se prepletata, pretakata 

– tudi v zgodbi pivovarne Clef Brewery. 

 

Vsebina delavnice. 

V sklopu degustacije piv Clef, se 

sodelujoči spoprimejo z izzivi 

odgovornosti odločanja, 

kooperativnosti in prilagodljivosti znotraj 

naključnega tima, sprejemanja in 

upoštevanja navodil nadrejenih v 

skupini, ter s kulturo podjetja. 

Z dogodkom so sodelujoči postavljeni 

pred izziv timskega dela, kjer z uporabo 

vonja, okusa in vida poskušajo čim bolj 

natančno povezati različne sestavine 

piva z vrsto piva. 

Z »malo drugačno« metodo 

sodelujoči  sami izberejo skupine 

(ustanovijo podjetje), pare 

preizkuševalcev znotraj skupine, 

serviserja skupine, vodje skupine ter 

CEO holdinga.  Sodelujoči so 

postavljeni pred izziv, da morajo v 

omejenem času rešiti nalogo, v kateri 

uporabljajo čutila. Najprej znotraj para, 

nato sledi uskladitev rešitve parov 

znotraj skupine. V primeru, da se tim ne 

more poenotiti o rešitvi, odločitev 

sprejme izbrani vodja skupine. Ob 

izenačenem rezultatu timov izvoljeni 

CEO holdinga sprejme odločitev, kdo je 

boljši.  

Dogodek sodelujoče povezuje, hkrati 

zahteva od posameznika odločitev ter 

sprejemanje kompromisov znotraj para 

in skupine ter prevzem odgovornosti 

vodje skupine za rezultat skupine. CEO 

na koncu poleg številčnega rezultata 

ocenjuje tudi poslovno kulturo 

posameznih skupin.  



Nagrade za sodelujoče. 

• Člani zmagovalnega tima dobijo 

nagrado darilne pakete 

Savinjske pivovarne, 

• drugo uvrščeni si lahko izberejo 

dva produkta piva CLEF,  

• tretje uvrščeni pa en produkt piva 

CLEF. 

 

Število sodelujočih. 

Za najkvalitetnejšo izvedbo delavnice 

priporočamo sodelovanje največ 10 

oseb.  

 

Trajanje delavnice. 

Predvidoma delavnica traja 90 minut. 

 

Cena delavnice. 

Priprave in izvedba    170 € z DDV / 

skupino, nagrade in degustiranje se 

obračuna po ceniku pivovarne oz. 

dogovoru. 

 

 

 

 

 

Informacije in rezervacije:  

Savinjska pivovarna, Arja vas 19 

3301 Petrovče 

info@clefbrewery.com  

telefon: 03 713 19 40 

gsm: 070 452 591 

mailto:info@clefbrewery.com

