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POVZETEK
Učenci turističnega krožka smo pripravili turistično nalogo z naslovom Mlinčki v Suhadolah. Pri
raziskovanju lokalne posebnosti mlinčkov v Suhadolah smo ugotovili, da ponujajo precej možnosti
za razvoj različnih oblik turizma. Ker je izvirska pitna voda v teh časih veliko vrednota, smo se
odločili, da bomo nalogo razvijali v tej smeri. Odločili smo se za izdelavo tržnega produkta steklenic, napolnjenih z zdravilno vodo iz Žegnanega studenca v Suhadolah. Zavedamo se, da bomo
pri tem potrebovali pomoč drugih društev.

Ključne besede: turistična naloga, mlinčki v Suhadolah, zdravilna voda, stekleničke

Ilustracija na naslovnici: Tanja Arapović

2

1. UVOD
Občina Komenda je bila ustanovljena 1994 z odcepitvijo od takratne občine Kamnik. Obsega približno
24 𝑘𝑚2 . Središče občine je naselje Komenda. Prvotno so to naselje sestavljale le cerkev z župniščem,
šola, graščina in bolnišnica. Vas je bila pražupnija in se v pisnih virih omenja že leta 1147. Nekdaj je
tu deloval malteški viteški red, ki je uvedel konjerejo. Za kulturni razvoj kraja je največ naredil Peter
Pavel Glavar, ki je v Komendi živel med leti 1744 in 1766. Že v tistih časih se je zavzemal, da bi
vaščani dobili pitno vodo. Zato je dal postaviti tudi vodnjak, ki pred graščino pri komendski cerkvi
stoji še danes.

SLIKA 1: Občina Komenda, povzeta z zemljevida Ivana Selana

V občini je 16 naselij, eno izmed njih so Suhadole, kjer se nahajajo mlinčki, ki smo jih z učenci
raziskovali. S približno 700 prebivalci je to eno večjih naselij v občini Komenda. Tu se je rodil pesnik
in literarni zgodovinar France Pibernik. Svoj dom je v Suhadolah našel tudi kartograf svetovnega
slovesa Ivan Selan.
Vrsta mlinčkov na potoku kar vabijo na rekreacijo. S pomočjo vode se vrtijo in s klopotanjem pomirijo
prenekatere misli. Dostop je primeren tako za pešce kot tudi za kolesarje, poganjalčke in mamice z
vozički. V občini Komenda nimamo veliko voda, zato smo priložnost za turistično nalogo videli ne le
v zdravilni vodi, pač pa tudi v spodbujanju k rekreaciji, za katero gotovo poskrbijo prav mlinčki kot
dobra motivacija, da gredo otroci raje na sprehod v naravo.
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2. MLINČKI V SUHADOLAH
V suhadolskih gozdovih izvirata dva studenca: Mrzli studenec in Žegnani studenec.
V Žegnanem studencu je voda pitna, nekateri pravijo, da celo zdravilna, in učenci so takoj predlagali,
da bi lahko to vodo polnili v plastenke in jih prodajali obiskovalcem za simbolično ceno. Ob tem se
je porajal dvom, saj bi s tem kopičili nepotrebno plastiko. Prišli smo na idejo, da bi tam postavili
pitnik, kjer bi se popotniki lahko odžejali. Za pomoč pri postavitvi in financiranju pitnika bi se obrnili
na Občino Komenda. Predstavili bi jim pomen pitnika.
O Žegnanem studencu krožita legendi. Prva pravi, da naj bi nekoč po teh gozdovih hodila starejša
grofica, ki se je umivala z vodo iz tega studenca in se zato pomladila. Po drugi različici pa naj bi šel
duhovnik Peter Pavel Glavar pred mnogimi leti peš iz Komende čez hribe v Ljubljano. Ob tem
studencu naj bi se odžejal, nazaj grede pa je ta studenec požegnal, zato se od takrat imenuje Žegnani
studenec. Zanimivo je, da ta potok tudi sredi najhujše zime ne zamrzne in ob suši ne presahne.
Na Mrzlem studencu pa so postavljeni miniaturni leseni in deloma kovinski mlinčki.
Mlinčke v Suhadolah smo raziskovali z učenci turističnega krožka. Najprej smo se lotili raziskovanja
o tem, kdaj se je vse skupaj začelo in kdo je s tem pričel. Učenci so z zanimanjem brskali po literaturi
in iskali podatke, ki pa jih je, žal, zelo malo. Nastajal je miselni vzorec.

SLIKA 2: Raziskovanje začetkov

Ugotovili smo, da so mlinčki nastali ob potoku Mrzli studenec ter da je prve postavil mizar Franc
Repnik leta 1987. Po njegovi smrti so zanje skrbeli še Valter Nemec, Peter Podlipnik, danes pa Karel
Matu. Poleg mlinčkov je tam tudi več lesenih klopi, lesena glava, brunarica in lesen škaf, ki ga voda
napolni, nakar se sam prekucne ter izlije vodo.
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SLIKA 3: Poln škaf vode se prekucne

SLIKA 4: Mlinčki na Mrzlem studencu

Učenci so imeli veliko idej, kako bi mlinčke na vodi lahko predstavili kot turistično zgodbo. Želijo
si, da bi potem te njihove ideje prepoznala tudi lokalna skupnost in bi se z njimi tudi povezala. Pri
mlinčkih je kar nekaj kotičkov, kjer bi ideje lahko uresničili.
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SLIKA 5: Prijeten prostor za oddih

-

-

Praznovanje rojstnih dni. Povezali bi se lahko z Mladinskim centrom Komenda (Mravljišče),
ki tovrstne storitve že nudi v svojih prostorih.
Voden ogled mlinčkov z razlago lokalne zgodovine. Povezali bi se lahko s Turističnim
društvom Komenda.
Vsakoletni organiziran tek oz. kolesarjenje do mlinčkov. Pri tem bi nam lahko pomagalo
Športno društvo Komenda. K sodelovanju bi pridobili tudi našega znanega in uspešnega
kolesarja Tadeja Pogačarja, ki je rojen v občini Komenda in je obiskoval našo šolo. Prav tako
je v Suhadolah velikokrat, še kot osnovnošolec, sodeloval na še danes živi tradicionalni
gorski kolesarski preizkušnji "Mlinčki race", ki se je udeleži, če je doma v Sloveniji.
Pijača ˝mlinček˝. Učenci so se domislili priprave osvežilne pijače.
Sestavine
•
•
•

eko pomaranča
sladkor
voda

Navodila za pripravo
Stisnemo sok eko pomaranče. Precedimo ga v skodelico ali kozarec, da izločimo pečke. V
večji vrč nalijemo vodo in dodamo sok pomaranč in sladkor (sladkor je po želji). Mlinček
oranžado imamo za nekaj časa v hladilniku, da se lepo ohladi. Nato nalijemo v kozarce, ki
smo jim dodali še kakšno rezino pomaranče, dodamo svežo meto in naravno slamico, ki je
okrašena z mlinčkom. Ker naj bi bila voda, ki mlinčke poganja, čista … kapljica le-te iz
kapalke v kozarec za umiritev.
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-

Mlinček shake. Učenci so se domislili priprave osvežilnega krepčilnega napitka.
Sestavine
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 jedilna žlica sladkorja
1 dcl mleka
2 kosa kivija
1 čajna žlica pasirane skute
potrebščine
žlica
mešalnik
kozarec
slamica z mlinčkom

Navodilo za pripravo
Vse sestavine zmiksamo najprej v mešalniku do gladkega. Natočimo v kozarec, dodamo
naravno slamico, na kateri je mlinček, ter postrežemo.

3. ANKETIRANJE
Z učenci smo se odločili, da bomo o mlinčkih povprašali občane. Sestavili smo ločena vprašalnika
za Suhadolčane in ostale občane. Prebivalce Suhadol so anketirali učenci turističnega krožka. Za
ostale občane smo pripravili spletno anketo preko aplikacije 1KA. Tako smo se izognili tiskanju
anket in smo bili ekološki. Želeli smo izvedeti, kako dobro poznajo mlinčke, zakaj so za
obiskovalce zanimivi ter, kaj bi občani naredili, da bi mlinčki postali znani tudi izven meja občine
Komenda.

3.1 ANKETIRANJE SUHADOLČANOV
Zaradi koronskih ukrepov nam je uspelo anketirati manjše število Suhadolčanov, in sicer 15.
1. Kdaj so bili mlinčki narejeni?
- Občudujem jih že 34 let, verjetno so še starejši.
- Okrog leta 1998.
- Pred 40 leti.
2. Kdo jih je naredil?
Vsi so odgovorili, da g. Franc Repnik oz. oče Miha Repnika.
3. Obstaja kakšen poseben razlog, zakaj so bili narejeni?
- Privabiti obiskovalce, da bi se družili ob njih, pili zdravilno vodo.
4. Zakaj prav v Suhadolah?
- Ker je tam od nekdaj studenec z zdravilno vodo.
- Pravijo, da je ta voda zdravilna.
- Ker jih je izdelal domačin, ki prebiva v Suhadolah.
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5. Koliko lopatic imajo ti mlinčki?
Različni odgovori, a največ jih pravi okrog deset oz. osem.
6. Koliko je vseh mlinčkov?
Veliko, okrog 100, mogoče 150.
7. Kaj je bilo na tem mestu nekoč?
Največ anketiranih pravi, da ne vedo. Je pa tudi zapisano, da gozd, s potočkom.
8. Kako imenujete vodo – potoček, na katerem so mlinčki?
Mrzli studenec oz. »Ta mrzel studenec«.
9. Prihaja sem veliko ljudi?
Da, veliko.
10. Kdaj je največ obiskovalcev?
Ob koncu tedna, ob vikendih, med počitnicami.
11. Kaj bi po vašem še lahko naredili, da bi si te mlinčke prišlo ogledat še več ljudi?
Anketirani so zapisali, da naj bi objavili v kakšni reviji. Mogoče tudi kakšen oglas. Bilo pa je tudi
nekaj takih, ki pravijo, da ni potrebno več vabiti in ne želijo, da bi hodilo gledat mlinčke še več
ljudi.
12. Ali poznate še kakšno zanimivost o mlinčkih oz. kraju, kjer so postavljeni?
Ne poznajo. Je pa bil tukaj zapisan še odgovor: Ta Žegnan studenec - kjer voda nikoli ne presahne.

Ugotovili smo, da Suhadolčani dobro poznajo mlinčke. Dobili smo zelo podobne, večinoma
pravilne odgovore. Upali smo, da bomo od njih izvedeli še kakšno zanimivost, vendar smo dobili le
podatke, ki smo jih že izvedeli iz litireture.

3.2 ANKETIRANJE OSTALIH OBČANOV
Q1 Ali ste že slišali za mlinčke v Suhadolah? (n = 29)
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Q2 Ali ste mlinčke že obiskali? (n = 29)

Q3 Ali greste večkrat tja? (n = 29)

Q4 Zakaj greste tja večkrat? (n = 11)
Možnih je več odgovorov

Q5 Ali ste prvič težko našli pot? (n = 29)
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Q6 Zakaj da oziroma ne?
Q6

Veljavni
Manjkajoči

Zakaj da oziroma ne?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Ker smo šli s prijatelji in oni so poznali pot.

6

21%

Slabo je bilo označeno.

5

17%

Je kar shojena in označena pot do tja.

5

17%

Ker so sorodniki poznali pot do tja.

4

14%

Ker so me vodili drugi.

3

10%

Pot poznam že od otroških let.

1

3%

Ker ne poznam gozdov Suhadol.

1

3%

Ker so mi pomagali domačini.

1

3%

Pot je dobro prehojena.

1

3%

Sem domačinka in mi je poznan ta del občine.

1

3%

Skupaj

28

97%

-1 (Ni odgovoril)

1

3%

Skupaj

1

3%

SKUPAJ

29

100%

Q7 Kdo vam je povedal za mlinčke? (n = 29)
Možnih je več odgovorov

Drugi odgovori so bili: vzgojiteljice, učitelji, sodelavci.
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Q8 Komu ste vi svetovali, naj obišče mlinčke? (n = 29)
Možnih je več odgovorov

Drugi odgovori so bili: še nikomur.

Q9 Kaj mislite, koliko je vseh mlinčkov?
Q9

Kaj mislite, koliko je vseh mlinčkov?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Štirje.

1

3%

60

2

7%

80

2

7%
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1

3%

Se mi ne sanja.

1

3%

Ne vem.

1

3%

100

4

14%

70

1

3%

120

4

14%

Ne vem.

1

3%

90

5

17%

Veliko.

1

3%

Preko 100.

1

3%

Se ne spomnim.

1

3%

5

1

3%

40

2

7%

Veljavni

Skupaj

29

100%

Manjkajoči

Skupaj
SKUPAJ

0%
29

100%
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Q10 Ali mislite, da so mlinčki že dovolj poznani? (n = 28)

Q11 Kaj bi po vašem mnenju lahko še naredili, da bi si te mlinčke prišlo ogledat še več ljudi?
Q11

Veljavni
Manjkajoči

Kaj bi po vašem mnenju lahko še naredili, da bi si te mlinčke prišlo ogledat še več ljudi?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Reklama.

11

37%

Mislim, da je dovolj obiskano, pretiravat z obiski tudi ne
gre.

2

7%

Večja reklama, objava fotografij, oznake na poti.

1

3%

Nič, saj moramo naravo ohranjati.

1

3%

Tam bi lahko zgradili bar.

1

3%

Označbe/smerokazi, reklama, dogodki pri mlinčkih.

1

3%

Ne vem.

2

7%

Odvisno ali gre za lokalno znamenitost (ki naj taka tudi
ostane) in ohrani intimnost ali se želi doseči širšo
popularnost - več ljudi (možnost uničevanja, smetenja ...)

1

3%

Nekaj novega.

1

3%

Objava v časopisih.

1

3%

Mogoče kakšna tabla o mlinčkih že v središču Suhadol,
predstavitev turističnih zanimivosti (tudi mlinčkov) na
spletni strani občine Komenda.

1

3%

Nič.

3

10%

Nič, saj je že dovolj obiskovalcev.

1

3%

Izdelali bi mlinčke v šoli in jih tam prodajali.

1

3%

Skupaj

28

97%

-1 (Ni odgovoril)

1

3%

Skupaj

1

3%

SKUPAJ

29

100%
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Ugotovili smo, da so vsi anketirani Komendčani že obiskali mlinčke v Suhadolah.
Iz odgovorov je razvidno, da si nekaj vprašanih pri mlinčkih ne želi večjega števila obiskovalcev. Pri
vprašanju o tem, kaj bi lahko naredili za večji obisk, so bili odgovori podobni, kot smo jih našli tudi
z učenci turističnega krožka, in sicer je največkrat omenjena reklama.
Presenetili so nas odgovori o številu mlinčkov. Nekateri so napisali zelo nizka števila, čeprav jih je
preko 100. Poskušali smo ugotoviti, zakaj je prišlo do tega odstopanja. Razmišljali smo o tem, da so
nekateri šteli le večje mlinčke ali pa niso bili iskreni pri odgovoru, da so pri mlinčkih že bili.

4. MLINČKI SO ŽE TURISTIČNA ZNAMENITOST
Športno društvo Suhadole je organizator vsakoletnega občinskega tekmovanja v gorskem
kolesarstvu. S tradicionalno dirko »Mlinčki race«, s slovensko verzijo »Do mlinčkov in nazaj«
športni navdušenci slišijo ropot kolesc mlinčkov in se po končani dirki še peš odpravijo do te vaške
znamenitosti. Ime »Mlinčki race« se je dirke prijel.
Tudi tekače na smučeh srečamo med našo zimsko hojo do gozda, čeprav v zadnjih letih snega ni bilo
več veliko.
Domačini so ob gozdu napravili še drsališče v naravnem okolju. Ob potočku Stržen so poglobili
travnik, ki je kot nalašč za ledene površine. Ko se naveličamo drsanja, obujemo zimske čevlje in
lahko gremo pogledat, ali je zamrznil tudi Mrzli studenec in ali se mlinčki vrtijo ali ne.
Ob obisku mlinčkov lahko združimo koristno z lepim. Razgibavamo se in si hkrati lahko veliko
ogledamo. Poleg prelepe narave in okolice še lesene mlinčke, ki nas privabljajo s svojim veselim
ropotanjem že od daleč. In ne moreš, da si ne zapoješ:
»Ko mlinček ropoče in voda šumlja,
srce mi veselo igra, igra.«
Če bi obiskovalci malo bolj pazili na to, kje kaj odvržejo ali po nepotrebnem zlomijo, bi bilo še
veliko lepše. Tudi mladina na žalost včasih pokaže svojo moč tam, kjer ne bi bilo potrebno. Kaj jim
je napravil mlinček, da ga je bilo potrebno poškodovati!?

5. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
Na turističnem krožku smo se lotili tudi pogovora o tem, kako bi lahko mlinčke v Suhadolah turistično
tržili. Učenci so res imeli veliko idej, kako bi lahko privabili turiste k mlinčkom. Najbolj so si želeli,
da bi lahko sami tudi kaj izdelali in ne zgolj sodelovali ter s proizvodom tudi zaslužili.
Domislili so se, da bi zdravilno vodo iz Žegnanega studenca ustekleničili v lične kozarčke. Pri tem
smo razmišljali, kje bi lahko dobili kozarčke, ki ne bi predstavljali prevelikega strošak. V bližnjih
gostilnah smo povprašali, če bi nam lahko odstopili kakšno stekleno embalažo. Ponudili so nam ravno
prav velike in estetske odpadne stekleničke. Odločili smo se, da jih pomijemo in porišemo z motivi
suhadolskih mlinčkov.
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SLIKA 6: Primer porisane steklenice za vodo

5.1 TRŽENJE NAŠEGA PROIZVODA
K sodelovanju pri poslikavi bomo povabili tudi ostale učence petih razredov. Lično poslikane
stekleničke bomo napolnili z zdravilno vodo in jo ponujali obiskovalcem mlinčkov. Najbolje bi se
bilo povezati s Športnim društvom Komenda, da bi naše proizvode ponudili na tradicionalni športni
prireditvi ˝Mlinčki race˝. Takrat je namreč pri mlinčkih več obiskovalcev kot običajno. Izdelali bi
tudi letake, na katerih bi opozorili na našo akcijo in proizvod.

5.2 PROMOCIJA
Za promocijo bomo prosili Športno društvo Komenda. Skupaj z njimi bomo izdelali letake za naš
proizvod na vsakoletni kolesarski dirki »Mlinčki race«
O naši akciji in tržnem proizvodu bomo napisali predstavitev na spletni strani naše šole in spletni
strani občine. Poskrbeli bomo tudi za primeren reklami oglas na teh spletnih straneh.
V Komendi izhaja tudi občinski časopis Aplenca. Z učenci bomo napisali članek o našem
raziskovalnem delu in hkrati predstavili naš tržni proizvod.
Na šoli vsako leto izide tudi šolski časopis Naše klasje, kjer bomo predstavili našo turistično nalogo,
našo akcijo in tržni proizvod.
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5.3 STROŠKI
Poskušali smo izračunati, koliko bi nas stalo, da izpeljemo naše načrte in naš proizvod realiziramo.
Pri stroških materiala in pripravah bi bili zelo skromni. Stroške ocenjujemo na 50 €, ki jih bomo
poskušali dobiti pri okoliških podjetnikih.

6. NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI
Predstavitev bi radi naredili s pomočjo sodobne tehnologije. Tudi pri tem delu naše naloge bomo
pazili na ekologijo. Natisnili bomo nekaj papirnatih zgibank, večino informacij pa bomo ponudili v
spletni obliki. Pripravili bomo QR kode in obiskovalci bodo zgibanko lahko pogledali preko čitalcev
teh kod. Z učenci bomo pripravili video posnetek, kjer se bo videla lepa narava s čudovitimi mlinčki.
Posnetek bomo predvajali preko prenosnega računalnika.
Izdelali bomo tudi velik plakat v obliki mlinčka, ki si ga bodo učenci lahko naprtali na hrbet in s tem
aktivno in nevsiljivo vabili obiskovalce na našo tržnico.
V šoli se bomo naučili tudi pesmi, ki govori o mlinčkih in bi jo na tržnici prepevali. Petje bi zagotovo
privabilo obiskovalce k ogledu naše stojnice.

7. ZAKLJUČEK
Učenci turističnega krožka so imeli veliko inovativnih idej, čeprav so naše delo precej omejevali
koronski ukrepi, ki niso dovoljevali mešanja oddelčnih skupin. Tako smo se v živo dobili le nekajkrat,
vendar smo bili takrat zelo produktivni.
Zavedamo se, da vsega načrtovanega sami ne bomo zmogli in da bomo morali k sodelovanju povabiti
tudi druga društva naše občine.
Pri delu smo se zabavali in se veliko naučili.
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