
MLEKASTIČNO 

 

• POT MLEKA OD KMETIJE DO KOZARCA 

• KAKŠNA JE POT MLEKA OD SLOVENSKE KMETIJE DO MLEČNIH 

IZDELKOV NA NAŠIH MIZAH IN KDO SODELUJE V NJEJ? 

• ALI SMO V SLOVENIJI SAMOOSKRBNI Z MLEKOM?  

• KAKO NA SLOVENSKIH KMETIJAH SKRBIJO ZA KRAVE 

MLEKARICE?  

• KAKO SODELOVATI OB SVETOVNEM DNEVU MLEKA? 

 

OPIS PROJEKTA: 

V projektu raziskujemo in ugotavljamo pot mleka od kmetije do kozarca ter svoje 

ugotovitve predstavimo na različne načine. V ospredju so teme in vprašanja o tem, 

kako pridobivamo slovensko mleko, kako je poskrbljeno za krave mlekarice, kdo so 

slovenski pridelovalci mleka, kakšen je pomen in vpliv lokalne samooskrbe z mlekom 

ter o skrbi za živali. Pot mleka od kmetije do krožnika povezujemo tudi z drugimi 

trajnostnimi vprašanji, kot je embalaža, transport in odgovorna poraba. 

CILJI: 

• Raziskujemo izvor slovenskega mleka in mlečnih izdelkov ter mlečno pot. 

• Spoznavamo slovenske, lokalne kmetije, pridelovalke mleka, raziskujemo, kako 

živijo krave mlekarice. 

• Upoštevamo trajnostne vidike, povezave z mlečno potjo: spodbujamo lokalno 

samooskrbo, preprečujemo zavrženo hrano, raziskujemo embalažo in 

transportne poti 

• Ugotavljamo pomen znaka Lokalna kakovost (Naša super hrana) 

AKTIVNOSTI: 

• POT BELEGA ZLATA: 

Slovenski pridelovalci in predelovalci mleka se vsak dan trudijo, da nas oskrbijo s 

svežim in hranljivim  slovenskim mlekom in mlečnimi izdelki. Z otroki, učenci in dijaki 

raziščite, od kod prihaja slovensko mleko, kako so organizirane slovenske kmetije, 

koliko mleka proizvedemo, katere mlečne izdelke poznate, kdo in kako jih proizvede, 

kdo pri tem sodeluje? 

• DOM IN ŽIVLJENJE SLOVENSKE KRAVE MLEKARICE – BERTA: 

Obiščite slovenske kmetijo, kjer imajo krave mlekarice. Kako kmetje skrbijo za krave, 

s čim se krave prehranjujejo poleti in s čim pozimi? Kdaj je mogoče kravo prvič 

pomolzti, koliko mleka daje krava? 

• SODELUJTE OB SVETOVNEM DNEVU MLEKA (1. JUNIJ 2021) 



Aktivnosti, ki jih izvajate po šolah, povežite s svetovnim dnevom mleka. Namenjen je 

ozaveščanju o pomenu uživanja mleka kot viru beljakovin in energije ter njegovem 

vplivu na rast in razvoj otrok. Posamezno aktivnost ali serijo aktivnosti lahko izvedete 

že pred svetovnim dnevom mleka.  

 


