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Utrinki mobilnosti 
 
Erasmus + program omogoča širjenje izkušenj tudi skozi usposabljanje osebja v 

podjetjih v tujini. Kot že nekajkrat do sedaj, sva to priložnost za nadgradnjo 
svojih znanj izkoristili tudi letos in sva se v maju odpeljali na usposabljale v 

šibeniško podjetje – Vinarijo Šibenik. 
 
Vinarija Šibenik se nahaja v širšem centru Šibenika in je nastala kot zadružna 

ustanova. Spremenjene razmere so povzročile, da danes podjetje nima več 
lastnih vinogradov, a je ostalo paradni konj za proizvodnjo znamenitega vina 

Babić iz šibeniškega območja. S svojo travarico pa podjetje po prodaji še zmeraj 
dosega glavnino hrvaškega tržnega deleža. Podjetje ima v svojem proizvodnem 
asortimanu še druge vrste vin (Debit, Plavino …), desertno vino, ki smo ga nekoč 

smeli imenovati prošek in različne močne alkoholne pijače (pelinkovec ter druge 
sladke likerje, tropinovec ipd.).  

 
Še posebej naju je navdušila zgodba o Babiću, rdečemu vinu, katerega trta raste 
v okolici Šibenika, zvečine v majhnih vinogradih in tako posamezen pridelovalec 

nima več kot 1000 ali največ 2000 kg grozdja. Najznamenitejši so vinogradi nad 
Primoštenom, ki so tudi pod Uneskovo zaščito in v katerih trsi rastejo skoraj iz 

skal, nizko, brez opore in dajo do 2 kg grozdja, a z visokimi vrednostmi 
sladkorja. S spoštovanjem do tradicije so zato pred leti tudi v Vinariji pomagali 
revitalizirat kameno področje, kjer, kot pravijo, potrebuje zares priden delavec 

najmanj en dan, da s krampom iz skal “upleni” toliko zemlje, da lahko zasadi en 
sam trs! Ko bova naslednjič pokušale tak vrhunski Babić, ga bova zagotovo tudi z 

dodatnim spoštovanjem!  
 
S spoštovanjem in lepimi spomini pa se bova spominjale tudi zaposlenih v 

Vinariji, ki so nama prijazno razkazali in pojasnili proizvodne procese, 
zagotavljanje kakovosti in varnosti proizvodov, pristope pri vzrževanju itd. To in 

še veliko več, bova zagotovo koristno uporabili pri svojem delu. 



                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 

Po tednu dni sva postali tudi midve kot del “družine” (takšen vtis sva dobili o 
prijetnih odnosih v podjetju) in verjameva, da to ne bo najino prvo in zadnje 

srečanje s podjetjem. 
 
Več o najinem usposabljanju pa še skozi sklike … 

 
 

Slika 1: Vinarija Šibenik se nahaja v lepih kamnitih zgradbah blizu nakupovalnih 

središč v mestu 

 



                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

Slika 2: Direktor (g. Lasan) nama je, skupaj s svojo ekipo, predstavil proizvodni 

program podjetja 
 



                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 
Skika 3: Njihovo “čuveno” vino Vrhunski Babić, ki ga pridelajo predvsem iz 
vinogradov iz okolice Primoštena 
 



                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 
Slika 4: Moderni vinograd (ki so še zmeraj redki) v okolici Šibenika, kjer si za 

delo s skromno zemljo pomagaja s sodobno mehanizacijo 
 

 
Slika 5: Stari vinogradi Babića nad marino v Primoštenu, imenovani tudi 

“kamena čipka”, pod Uneskovo zaščito  
 



                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 
Slika 6:  Vinarija Šibenik ima svojo lastno destilarno 



                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 
Slika 7: Zanimivost v Vinariji so tudi ohranjeni predmeti in naprave iz preteklosti 

– stara filtrna naprava 
 
V popoldanskem času sva poskušali o mestu in okolici zvedeti še več. Zato sva 

izkoristili dolge dneve za raziskovanje Šibenika in njegove okolice. Ob tem sva 
odkrivali še nekaj posebnosti iz njihove kulinarike. 

 



                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 
Slika 8: Pogled na Brodarico, kjer sva stanovali, z otoka Krapanj, ki je najnižji 

otok na Jadranu (pravijo, da le 1,5 m) 
 
 

 
Slika 9: Stara oljarna na otoku Krapanj 
 
 



                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 
Slika 10: Dolgi dnevi so nama omogočili, da sva skočili tudi do slapov Krke 

 
 
 

 
Slika 11: Skradinska torta, ki (kulinarična posebnost Skradina, kjer pripravljajo 
tudi znamenito Skradinsko rižoto) se pripravlja brez moke in z obilo mandljev ter 
nekaj oranžnega soka in zahteva enourno stepanje rumenjakov. Naslednjič si jo 

privoščite tudi vi  
Viri slik: Vesna Poštuvan in Neva Malek 



                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 


