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HRVAŠKA 2011  

Delovne izkušnje pri naših sosedih 

TEMA MOBILNOSTI Usposabljanje v podjetju Labosano V Zadru.  

Osrednje teme: zakonodaja s področja živil, 
izmenjava izkušenj pri implementaciji 

nacionalnih in EU predpisov, HACCP, varnost in 
kakovost hrane, nadzor in analize živil, kakovost 
poslovanja … 
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Labosano 
Gaženička cesta 5 

Zadar 

Trajanje mobilnosti 1 teden 

Čas  9. do 15. 9. 2012 

Cilji mobilnosti - Izmenjava izkušenj pri  implementaciji EU in 

nacionalnih predpisov s področja varnosti in 
kakovosti živil. 

- Spoznavanje sistema HACCP na Hrvaškem in 
primerjava s Slovenijo.  

- Spoznavanje laboratorijskih analiz živil in 

postopkov njihove akreditacije.  
- Izmenjava izkušenj in prenosi dobrih praks. 

- Vzpostavljanje stikov za nadaljnja sodelovanja. 
- Spoznavanje zagotavljanja kakovosti poslovanja 

in poslovnih stikov v podjetju. 

- Okrepitev medsebojnega poznavanja obeh dežel 
oziroma regij. 

Utrinki mobilnosti 

Dalmacija – tokrat drugače kot smo jo običajno vajeni.  

Torej kako? 
Vse aktivnosti najinega usposabljanje so se pričela že nekaj tednov pred najinim 

odhodom. Nevina znanstva so omogočila, da sva se kot prve predavateljice VSŠ 
odpravile na usposabljanje v podjetje v tujini. V sončni nedelji sva napolnile 
Nevin Clio in »odrajžali« na pot. Prometa ni bilo veliko in kot predstavnicama 

ženskega spola nama vso pot ni zmanjkalo tem za pogovor. Še Sveti Rok, 
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Maslenica in že sva na poti do Dikle kjer sva si zagotovili namestitev v lepem 
apartmaju. Izbrali sva dobro, hoteli so bili že zmeraj presenetljivo dragi, 
apartma pa nama je nudil udobje in hkrati občutek domačnosti. Konec koncev, 

tokrat na morje nisva prišli kot turistki! 
V ponedeljek sva se odpravili na delo – tako kot smo bili dogovorjeni. Navigacija 

naju je pripeljala skoraj prav. A saj veste, potem, ko misliš, da si že tam, se 
zaplete. Naenkrat sva bile na stransko - stranskih cestah, ob cisternah, 
železnici, ki je nisva mogli prečkati … Še dobro, da imamo »mobilce,« po 

»inštrukcijah« in mali zamudi nama je uspelo priti v Labosano. Tu so naju že 
čakale nasmejane »cure«: Ivana1, Ivana2, Sanja in Iris. Prva Ivana je tudi 

lastnica in ustanoviteljica podjetja.  
Labosano je mlado podjetje, ki opravlja svetovalno dejavnost (standardi 
kakovosti, sistem HACCP ipd.) in izvaja različne analize živil. Prostore imajo v 

zgradbi bivše tovarne cigaret, v kateri so v času najinega bivanja opravljali še 
zadnja dela za zagon pekarne in slaščičarne Tvornice kruha iz Zadra. Tako nama 

je bilo omogočeno, da sva si lahko ogledali tudi to. Hkrati sva imele priliko 
razgovorov s tehnologi, ki so zaganjali proizvodnjo, direktorjem podjetja in še 
drugimi delavci podjetja. Sodelovali sva tudi pri poizkusni peki in nato še pri 

senzoričnem ocenjevanju pekovskih izdelkov. Labosano ima že nekaj 
laboratorijske opreme, vendar s tem še niso zadovoljni in že iščejo novo. Tako 

sva tudi sami samostojno »usvajali« nov spekrofotometer, ki omogoča res veliko 
različnih analiz (od analiz vode do težkih kovin). No, izkazali sva se kot dobri 
inženirki.  

V mikrobiološkem laboratoriju nama je bilo težje, saj to ni najino ožje področje. 
Bilo pa je nadvse zanimivo in nama je dalo nov vpogled – pa čeprav v mikro 

svet . Na področju zagotavljanja kakovosti, naših normativov, sistema HACCP 
in še mnogo česa, sva bili dobri sogovornici in, če je čas le dopuščal, smo 

primerjali kako delamo mi v Sloveniji in kako na Hrvaškem. Sodelovali sva tudi v 
poslovnih razgovorih z naročniki in potencialnimi kupci ter drugimi partnerji 
podjetja Labosano.  

Četrtkovo neurje nama je preprečilo srečanje z gospo Renato, predstavnico 
obrtne zbornice v Zadru, ki nama je pomagala pri zagotovitvi podjetja za najino 

prakso. Ta dan je dež popolnoma zalil center Zadra. Za delo pa je bilo ta dan 
lažje, saj je bilo prejšnje dni sonce res zapeljivo.  Vendar časa za poležavanje na 
plaži tokrat ni bilo. Iz prve roke lahko poveva, da je morje pošteno drugačno, če 

dan preživiš v belem plašču, med mikrobi, kemikalijami, na poslovnih razgovorih 
ali med gorami predpisov. 

A je bilo vredno. Izkušnja, ki bi morala postati stalnica izobraževanja vseh, ki 
delamo v izobraževanju. Zato, da povezujemo teorijo in prakso, se razvijamo na 
strokovnem področju in ne nazadnje, ker je to idealno povezovanje 

izobraževanja in gospodarstva. 
 

Drage punce Labosane – hvala za vse. Bilo je odlično, nepozabno in v vseh 
pogledih zelo toplo. 
 

 Mi dve si po vsem tem res želiva, da kaj takega še ponoviva.  
 

 



Erasmus – mobilnost predavateljev                                                                            

Neva Malek in Vesna Poštuvan, predavateljici VSŠ 

Slika 1 Obe Ivani v delovnem elanu 

 

Slika 2 Neva v sprejemnici Labosane 

 

Slika 3 Neva med mikrobi 
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Slika 4  Kemija mi je všeč - Vesna 

 

 

 

Slika 5 Zahod v Ninu – malo turizma pa sva si vseeno privoščili 
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Slika 6 Iris, ko se je vrnila s terena. Sanja nam je pred slikanjem nekam pobegnila. 
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