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Večina izmed 19-tih otrok skupine »SONČKI« vrtca
Gorišnica, starih od 3 - 4 leta, je bila tokrat prvič na
pravi kmetiji, kamor smo se odpravili. Vse, kar smo
videli, nas je še kako navdušilo.



O Kmetija Pignar iz Zamušanov, v občini Gorišnici, se
ponaša z enim najsodobnejših hlevov v Sloveniji. 70
krav mlekaric dnevno nadoji 1500 litrov mleka. Zraven
njih so v hlevu še telički in biki. Za ogromno investicijo
se je lokalna kmetija v preteklem letu odločila, saj se
zavedajo pomembnosti samooskrbe.

Kmetija Pignar je izmed petih kmetij, kjer še
pridelujejo Ptujski luk na naravi prijazen način z
zaščitenim geografskim poreklom.



Z veseljem smo se odpravili k njim, saj smo raziskovali ter
se v vrtcu kar nekaj časa pogovarjali, kako skrbimo za
živali, kako dobimo mleko, katere izdelke lahko naredimo iz
mleka, kako ti izdelki pridejo na police v trgovini in kakšen
pomen ima mleko za rast in razvoj otrok.



Gospa Anja Pignar nas je pričakala ter nam

povedala mnogo zanimivega o kravah, njihovem

hlevu, o hranjenju živine, dojenju in celotni oskrbi

krav mlekaric in teličkov.

Težko fizično delo so v hlevu prevzele moderne

reči: računalniki in roboti.

Pa vendar je ČLOVEK z VELIKIM SRCEM še vedno

nepogrešljiv.



Da vse to vidimo in še več izvemo,
smo z veseljem vstopili v hlev ter
pozdravili krave mlekarice.

Zapeli smo jim prekrasno pesem:
»Dobro jutro sonce«. Vse krave in
telički so nas pogledali in nam
prisluhnili.



Vauuu,
koliko krav!

Vauuu, 
koliko mleka! 

Krave so izjemne 
mame!



Veliko smo izvedeli, še več smo se
naučili. Osveščanje otrok o pomenu
mleka in živali, predvsem pa o
lokalno pridelanem, je v današnjem
času še kako pomembno.

Najmanjša med nami je bila najbolj
pogumna.

„Pobožati moram vsako kravo, da ne
bo katera žalostna“, je rekla.



Robot je poskrbel, da živina ni bila
lačna, vendar je nadzor ljudi pri tem še
vedno potreben.

Tudi otroci so nakrmili krave in teličke
ter poskrbeli za njihov priboljšek.



Krave so izjemno inteligentna, čuteča bitja, ki se vznemirijo,
ko rešujejo probleme. Nekatere krave skačejo v zrak –
fenomen je znan pri ljudeh kot ‘aha’ efekt ali Eureka efekt.
Krave hitro ugotovijo, kako odpreti vratca, da pridejo do
hrane, vode in še marsikaj.

Krave na Kmetiji Pignar se gredo molzt kar same. Postavijo
se v vrsto in počakajo, da jih robot podoji.



Lokalna kmetija je še vedno premalo cenjena, čeprav se mladi gospodarji zelo trudijo, da bi uspeli. Kljub
prisotnosti na trgu, je še vedno premalo ozaveščenosti ljudi, da je domače tisto ta pravo. Znan, domač
izvor mleka in mlečnih izdelkov, bi moral biti spodbuda, da uživamo v dobrem in zdravem.

Najprimernejši način za to je, da omenjeno posadimo v majhne glavice in potem to vedenje z njimi raste.



Gospodar v delovni obleki v hlevu počisti, saj je
pomembno, da je tudi živina v lepem in prijetnem
okolju.

Bolje poskrbimo za mlekarice, več mleka nam dajo.



Mlekarico smo dobro opazovali. Mleko
priteče skozi vime.

Iz mleka pa nastane mnogo izdelkov, od
jogurtov do sirov in prav vse imamo radi.

Sveže mleko, ki smo ga poskusili, je bilo
zelo okusno.



Ogledali smo si mlekarno, cisterno in
računalnike.

Računalnik nadzoruje, katera krava
mora dati kakšno količino mleka, koliko
dobi za jesti in tako naprej.

Gospodarji nadzorujejo stroje.



V mlekarni robot spusti
mlekarico naprej, ji opere
vime, spusti prvi curek v
posebno posodo, nato jo
podoji.

Kadar ima krava odlično
mleko, teče v cisterno, v
nasprotnem primeru pa
ponovno v drugo posodo.

Iz cisterne odpeljejo mleko
v Ptujske mlekarne.



Pomen lokalne samooskrbe je
ogromen v tem naprednem
času.

DOMAČE JE NAMREČ NAJBOLJ 
ZDRAVO! 



Okusno in sveže!

Domače in zdravo!



Hvaležni in veseli, da smo smeli biti del
Pignarjevega vsakdana, smo se peš vrnili v 2,5 km
oddaljen vrtec.

Zagotovo jih še pridemo obiskat!

Projekt Mlekastično je doprinesel k veliko večji
ozaveščenosti otrok in prav tako k ozaveščenosti nas,
odraslih. Zavedamo se, kako zelo pomembna je samooskrba
ter skrb za živali. Pozitiven doprinos za vsakega udeleženca v
projektu.


