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IN MEMORIAM
Slavica Golc Teger
1948. - 2011.
Tiho i nečujno kao što je i živjela otišla je doc. dr. sc.
Slavica Golc Teger, dugogodišnja suradnica, članica Hrvatske
mljekarske udruge i Uredničkog odbora časopisa Mljekarstvo,
autorica mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova objavljenih u Mljekarstvu, te svakog poštovanja vrijedan i objektivan
recenzent kako znanstvenih i stručnih radova, tako i knjiga i
sveučilišnih udžbenika iz područja mljekarstva u izdanju Hrvatske mljekarske udruge. Jednom riječju, osoba koja je i kao
kolega i kao prijatelj uvijek bila tu kada je trebalo biti i na koju
se uvijek moglo računati, što smo vrlo dobro znali svi mi koji se
ovom strukom bavimo i koji smo na bilo koji način imali čast i
zadovoljstvo surađivati sa Slavicom Golc.
Rijetko se u životu upozna i sretne osoba koja uvijek zrači
tako pozitivnom energijom, pa čak i onda kada je i sama svjesna da za to nema nekih osobitih razloga, ali
jednostavno, svojim prepoznatljivim osmijehom plijenila je i pozitivno djelovala na ljude koji su uvijek rado
birali njezino društvo.
Rado je dolazila u Hrvatsku, trudila se dobro govoriti hrvatski jezik, pa čak i onda kada se nije mogla sjetiti neke riječi, bila je dosljedna da na hrvatskom jeziku održi predavanje ili prezentaciju na raznim stručnim
skupovima. Bilo je to simpatično i svi smo je zbog te njezine pozitivne energije i upornosti izuzetno voljeli.
Bila je vrlo aktivna i vrijedna, prije svega u svojoj matičnoj kući, na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u
Ljubljani, u Institutu za mljekarstvo u Domžalama, gdje je provela gotovo cijeli radni vijek i kojem je istinski
pripadala.
Redovito je i rado sudjelovala na hrvatskim mljekarskim simpozijima, i to od samih početaka kao vrlo
mlada znanstvenica. Još prije godinu dana, 2010. godine, aktivno je sudjelovala na 39. hrvatskom simpoziju
mljekarskih stručnjaka u Opatiji, iskreno se radujući susretu s mnogobrojnim kolegama i suradnicima kako iz
znanstvenih i stručnih institucija, tako i s kolegama iz mljekarske industrije s kojima ju je vezalo dugogodišnje
prijateljstvo i suradnja.
Bila je član stručnog povjerenstva za ocjenjivanje ovčjih i kozjih sireva na Zavodu za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dugogodišnja znanstvena i stručna suradnja realizirala se i kroz
zajednički bilateralni projekt Metode za određivanje patvorenja ovčjeg mlijeka i sira kojeg je bila voditelj sa
slovenske strane. Doc. dr. sc. Slavica Golc Teger bila je i dugogodišnji predavač na poslijediplomskom studiju
Stočarstvo, mljekarstvo i pčelarstvo organiziranom na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Još puno toga lijepoga i pozitivnog moglo bi se napisati za tako izuzetnu osobu kao što je bila naša Slavica. Nažalost, njezina iznenadna smrt pretekla nas je i kako to obično u životu biva nismo joj stigli reći sve ono
što smo osjećali i mislili družeći se i surađujući s njom. Ali svjesni smo da je tako senzibilna osoba kao što je
bila Slavica i bez puno riječi bila svjesna te uzajamne naklonosti među nama.
Neka joj je vječna hvala i slava!
Predsjednica Hrvatske mljekarske udruge
Vera Volarić, dipl. ing. agr.
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Slavica Golc Teger rođena je 27. veljače 1948. godine u Kranju, osnovnu školu i gimnaziju te Biotehnički
fakultet završava u Ljubljani na Oddelku za živilstvo, 1972. godine. Nakon obrane magistarskog i doktorskog
rada započinje njezino stručno usavršavanje. Tako je 1975. stažirala u Francuskoj pod naslovom “Proizvodnja mekanih sireva” u okviru programa tehničke suradnje s Francuskom, a 1980. godine odlazi na studijsko
putovanje u Finsku sa skupinom stručnjaka Instituta za mljekarstvo u okviru tehničke suradnje s Finskom.
U okviru fakultetske razmjene stručnjaka obilazi Poljoprivredni fakultet u Krakowu (Poljska) i Keszthelyju
(Mađarska). Godine 1987. kao stažistica u Mljekarskom istraživačkom centru Moorepark u Irskoj unaprijedila je znanja s područja kontrole kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru suradnje s Europskom
unijom u području istraživanja u poljoprivredi. Sudjelovala je 1994. na seminaru za vodeće ocjenjivače za
certifikacijska tijela i laboratorije u organizaciji NAMAS-a (National Measurement Accreditation Service),
Velika Britanija, a 1996. na seminaru za ocjenjivače u sustavu slovenske akreditacije u organizaciji DAP
(Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GMBH, Njemačka). Godine 1996. postaje članica sustava
akreditiranja kod Slovenske akreditacije kao ocjenjivač-suradnik za laboratorije u području poljoprivrede i
prehrambene industrije. Bila je uključena u seminare s područja osiguranja analitičke kvalitete u organizaciji
Međunarodne mljekarske organizacije (IDF): Analytical Quality Assurance and Good Laboratory Practice
in Dairy Laboratories, 1992, Sonthoven, Njemačka; Analytical Quality and Economic Effeciency in Dairy
and Food Laboratories, 1996, Sonthoven, Njemačka. Godine 1995. i 1997. dobiva certifikat za degustatora
(kušača) u prehrambenoj industriji (certifikat izdao Milchwirtschaftsfond, Beč, Austrija), a 1999. provodi
seminar regionalnog programa EU-a za osiguranje kvalitete (PRAQ III): Laboratory Management and Marketing, br. projekta B5.98.013.

