
''Družinska mlekarna Krepko je prva ekološka mlekarna v Sloveniji, v kateri 
se zavzemamo, da ekološki in naravni izdelki postanejo del našega vsak-
dana. Kot takšni se ponašajo s kakovostjo, svežino, brez podaljšanih rokov 
trajanja in z minimalno predelavo. Proizvajamo tradicionalni kefir, naravni 
probiotični napitek stoletnikov s Kavkaza, iz pravih kefirjevih zrn, kateri je 
postal priljubljen pri vseh generacijah.''

Sandra Turnšek, direktorica podjetja Krepko

V MINICITYJEVI MLEKARNI OTROCI SKOZI PROGRAM DIDAKTIČNE IGRE SPOZNAJO KEFIR, ZAKAJ SE UPORABLJAJO NJEGOVA 
ZRNA IN POZITIVNE UČINKE NA NAŠE TELO. PREIZKUSIJO SE V PRIDELAVI MASLA, PODUČIJO SE O CELOTNEM PROCESU 
NASTANKA MLEČNIH IZDELKOV OD PAŠNIKA DO HLADILNIKA, HKRATI PA SE PREIZKUSIJO TUDI V MOLŽI KRAVE. 

Družinska mlekarna Krepko je prva ekološka 
mlekarna z obronkov Planinskega polja. Njeni 
začetki segajo v leto 1992, ko so starši, Dunja 
in Brane Kelečevič, iz držav bivše Sovjetske 
zveze prinesla živa kefirjeva zrna in v majhni 
družinski mlekarni v Lazah pri Logatcu začela 
proizvajati tradicionalni kefir. Vodila ju je strast, 
da ta naravni probiotični napitek stoletnikov s 
Kavkaza približata tudi Slovencem, danes pa 
vizijo nadaljujeta njuna otroka, Sandra 
Turnšek in Danijel Kelečevič. 

Prisotnost podjetja Krepko v Minicityju je 
nekaj posebnega, saj nastopa v njem z mle- 
karno. Z vstopom v malo mesto so pokazali 
zaupanje v to, da se ustvari didaktičen 
program, ki je nadgradnja šolskega in vrtčevs-
kega kurikuluma. Dejavnosti v kreativnem 
otroškem mestu pod njihovim okriljem so se 
začele najbolj v obdobju epidemije, za kar pa 
niso bili prizanesljivi časi, po mnenju 
direktorice podjetja Krepko Sandre Turnšek. 
Kljub temu da so bila vrata Minicityja zaprta, 
pa so otroci lahko virtualno iz zavetja doma 
obiskali mlekarno in poiskali številne ideje za 
kakovostno preživljenje prostega časa na 
spletnem stičišču Igrajmo se doma. 

MLEKARNA V MINICITYJU

V mlekarni v Minicitju otroci spoznajo proces 
pridelave mleka, od samega začetka do 
konca, njegovo zgodovino inti koristnosti 
uživanja različnih mlečnih izdelkov. Predstavi 
se jim značilnosti krave, njene potrebe, 
higiena ter na prav posebnem modelu se 
preizkusijo tudi v moži. Podučijo se o ekološki 
pridelavi, prelevijo se v živilskega tehnologa in 
opravljajo njegove delovne naloge. Poseben 
poudarek je namenjen kefirju, njegovi zgodo-
vini, postopku izdelave in pozitivnih učinkih na 
telo. Aktivnosti se kombinirajo z igro, preda-
vanji, spodbujanjem k logičnemu in kričnemu 
razmišljanju ter z uporabo različnih 
pripomočkov. Otroci pri tem krepijo motorične 
spretnosti, se vključujejo v timsko delo in 
sodelujejo med sabo, razvijajo pozitiven 
odnos do narave in živih bitij, se učijo odgo- 
vornosti in natančnosti, besednega in nebe- 
sednega izražanja.

vpliv na družbeno okolje
Pri podjetju Krepko si želijo, da bi ekološki in 
naravni izdelki postali nekaj povsem vsakdan-
jega, zato so tudi prvi uvedli takšne izdelke v 
vrtce in šole. Zadnja leta mlečne izdelke tudi 
prodajajo na domu, povpraševanje po njih pa 
iz leta v leto narašča, ker so njihovi izdelki 
zdravi, čim manj predelani, z veliko vsebnost-
jo mineralov in vitaminov. Proizvodnja kefirja in 
ostalih izdelkov poteka pod nenehnim 
strogim nadzorom. Ponosni so, ker pripravljajo 
kefir po tradicionalnem receptu iz kefirjevih 
zrn s Kavkaza.    

''Pri sodelovanju z Minicityjem nismo ciljali na 
to, da bi nekaj pridobili. Mi smo enostavno 
morali biti prisotni. Naša dejavnost je tako 
pomembna in naše sporočilo o prednostih 
ekološko pridelanega mleka tako močno, da 
ga otroci morajo slišati in ponotranjiti. Nekoč 
bodo odrasli in odločali o prihodnosti,'' 
poudarja direktorica podjetja Sandra Turnšek. 
Izpostavlja, da animatorji svoje delo kakovost-
no opravljajo. Izobraževalni program je za 
otroke, ki v kreativnem otroškem mestu 
Minicity obiščejo mlekarno, dobro sestavljen, 
saj je pod vodstvom pravilno in igrivo 
interpretiran.

pogled v prihodnost
pridobivanje znanja
''Prišli smo iz Maribora samo za eno uro, a smo 
se zadržali dlje, saj otroka nikakor nista želela 
zapustiti kravice Krepke. Bilo jima je zelo 
zanimivo, saj sta se prvič seznanila z molzen-
jem in pod vodstvom super animatorjev sta 
spoznala, kako pridejo izdelki za zajtrk na 
mizo. Hvala za iskreno, prijaznost. Koncept, 
hiška, skratka vse, nam je bilo zelo všeč. Še 
pridemo!'' 

Špela, Jure, Matija in Lara
obiskovalci Minicityja Ljubljana

Minicity Ljubljana je edinstven družbeno odgovoren projekt, z vizijo izobraževanja skozi praktičen, inovativen in trajnostni način. Krepitev kompetenc 
v pomanjšanem mestu spodbujajo vse od drugega leta naprej, skozi leta pa svojo vizijo širijo in v sodelovanje vključujejo vedno širšo skupino 
deležnikov. Največje medgeneracijsko središče v Sloveniji skozi preprosto zgodbo - podobo in delovanje pomanjšanega mesta - ustvarja pozitivno in 
družbeno odgovorno naravnano okolje, kjer vsak posameznik s svojim delovanjem vpliva na boljši jutri celotnega ekosistema. Sodelujoči partnerji 
projekta so skrbno izbrana podjetja z enako vizijo in poslanstvom. Mostove za prihajajoče generacije s pomočjo trajnostno naravnanih podjetij gradi 
na trdnih temeljih, skozi inovativen način predstavitve na izkustvenem nivoju pa ustvarja pozitivno konotacijo blagovnih znamk v širšem lokalnem 
okolju. 

Ljubljana, april 2021

Pri podjetju Krepko si želijo, da bi obisk Minici-
tyja in mlekarne postal obvezen in reden del 
šolskega in vrtčevskega programa, ker so se 
resnično potrudili s predstavitvijo dejavnosti 
in pomena trajnostnega razvoja. ''Vsak otrok bi 
moral vedeti, kako nastane mlečni izdelek in 
kako pomembno je, s čim se krava prehranju-
je. Namreč, vse kar krava poje, konča v 
mleku,'' izpostavlja Sandra Turnšek. 

V prihodnje si želi mlekarna opomoči po 
težkem letu tudi za njih in napeti vse sile v še 
močnejšo blagovno znamko s sporočilom.


