
Odločitev o izbiri srednje šole in nadaljnje poklicne poti je zelo pomemb-

na, zato vam v kreativnem otroškem mestu Minicity ponujamo nepozabno 

doživetje, ki ga ne morete izkusiti nikjer drugje. Prek igre lahko spoznavate 

različne poklice, uporabljate pravo opremo in pripomočke ter se seznanite 

z raznovrstnimi delovnimi procesi. Postanete lahko to, kar si želite.

Ana je postala živilski tehnolog. 

Prvi bio kefir je izdelala v Minicityju.



škem izobraževalnem centru Ljubljana in si 
pridobila naziv inženir živilstva in prehrane

4. Zadolžitve 
• priprava del v proizvodnji, razvoju, labora-

toriju, ekspeditu ...
• načrtovanje proizvodnje, razporeditev dela 

v proizvodnji, spremljanje pravilnega pote-
ka dela in ravnanja s surovinami in z izdelki

• kontrola proizvodnih procesov od vstopa 
surovine do skladiščenja in izdaje blaga

• kontrola kakovosti in izvajanje analiz v 
laboratoriju

• vodenje evidenc o proizvodnji, embalaži, 
surovinah, naročilih, dnevnih zadolžitvah 
delavcev v proizvodnji

• izvajanje HACCP sistema in nadzor do-
slednega izvajanja sanitarnih zahtev pri 
vseh prisotnih v proizvodnih prostorih

• nabava embalaže in surovin
• posebna skrb za vzdrževanje kefirjevih 

zrn in pripravo starterskih kultur
• razvoj novih izdelkov
• samoizobraževanje in izobraževanje de-

lavcev

Mlekarna v Minicityju
V Minicityju je mlekarna, ki je nastala pod 
pokroviteljstvom mlekarne Krepko. V njej 
spoznate poklic živilskega tehnologa in 
njegove naloge. Podučite se o celotnem 
procesu pridelave mleka (od pašnika do 
hladilnika), njegovi zgodovini in vrstah, se 
preizkusite v molži ter pripravi masla in 
kefirja. Prav tako dobite vpogled v pestro 
paleto mlečnih izdelkov in se seznanite, 
zakaj so koristni za naše zdravje. 

Minicity je odprl svoja virtualna vrata in 
mlekarno lahko obiščete iz varnega zave-
tja doma. Skupaj z animatorjem se boste 
na interaktivni spletni delavnici spreho-
dili po hiški, se seznanili z njeno poučno 
vsebino, pri tem pa se boste zagotovo 
zabavali.  

Mlekarna v Minicityju

Rene, 12 let  ''Delo živilskega tehnologa je 
povezano s hrano, in sicer preverja njeno 
kakovost. Znati mora določiti rok trajanja 
in prepoznati nezdravo hrano. Pri svojem 
delu uporablja pripomočke za testiranje, mi-
kroskop, pipeto, epruveto ... Za nas je njegovo 
delo pomembno zato, da z njegovimi infor-
macijami preprečimo zastrupitev s hrano.'' 

Predstavljamo živilskega tehnologa. 
Izvedeli boste, kakšno izobraževanje je 
zaključil, kaj so njegove zadolžitve, kate-
re veščine potrebuje pri svojem poklicu, 
kakšne so njegove delovne razmere in 
katere pripomočke uporablja.  

1. Ime in priimek 
Sonja Milavec, živilska tehnologinja

2. Podjetje 
Kele & kele d. o. o., mlekarna Krepko

3. Izobraževanje oz. usposabljanje za 

opravljanje poklica 
Zaključila sem izobraževanje na Biotehni-

Zaupali ste nam, kakšno vlogo ima živilski tehnolog v našem življenju.



• urejenost na delovnem mestu, uporaba 
varovalne delovne opreme (maska, kapa, 
delovna halja in hlače, rokavice, škornji 
oz. nedrseča obutev …) 

• popolna skrb za čistočo opreme in pro-
izvodnih prostorov

5. Veščine 
• organizacija dela v proizvodnji in vodenje 

zaposlenih v proizvodnih procesih
• odgovornost za delo zaposlenih v proi-

zvodnji in kakovost izdelkov 
• odgovornost za higieno proizvodnih pro-

cesov, vseh prostorov mlekarne in zdra-
vstveno varstvo zaposlenih

• odgovornost za zaščito poslovnih in 
tehnoloških strokovnih tajnosti, za ne-
odtujljivost kefirjevih zrn in za njihovo 
vzdrževanje

• vzorčenje pri kmetih in skrb za analizo 
vzorcev

• varstvo pri delu zaposlenih v proizvodnji
• koordinator standarda IFS
• delo na čistilni napravi

6. Delovne razmere 
Večino svojega časa posvetim dokumen-
taciji in spremljanju tehnoloških procesov 
v proizvodnji. V laboratoriju pa izvajam 
analize.

7. Delovni pripomočki 
Moji pripomočki so računalnik, pipeta, tips, 
termo blok, gojišča za mikrobiologijo, cen-
trifuga, kemikalije, bireta, pH meter, zorilna 
komora, avtoklav, sterilizator, čaše, merilni 
valj, erlenmajerice ...

8. Končni rezultat oz. storitev 
Poskrbim za varnost in kakovost živila, ki je 
namenjeno končnemu potrošniku.


