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Doživetje dveh mlinov
Produkt »Doživetje dveh mlinov« povezuje Vovkov mlin 
in Soržev mlin v celostno izobraževalno doživetje za mlade 
družine in skupine otrok. Gastronomsko turistični produkt 
omogoča najmlajšim udeležencem pristni stik z naravnim 
okoljem, spoznavanje kulturne dediščine domače regije in 
ustvarjanje pekovskih izdelkov iz ekološko pridelane moke 
še vedno delujočega mlina.

S predstavljenim produktom preko spoznavanja delovanja 
mlinov na vodni pogon in izdelave pekovskih izdelkov na 
tradicionalen način iz sestavin lokalnega izvora tudi pro-
moviramo lokalno tehniško in gastronomsko dediščino. S 
tem podpiramo odgovorno proizvodnjo, razvoj podeželja in 
trajnostni vidik našega produkta.
Produkt »Doživetje dveh mlinov« je sestavljen iz vodenega 
pohoda, izobraževalnih delavnic v pristnem okolju mlinov, 
poučnih iger in delavnice pekovskih izdelkov.

Program
Zbor udeležencev na urejenem parkirišču pri domači-
ji Lamperček v Vinski gori. Vodnik in animator sprejme-
ta mlade goste in jim podata osnovne informacije o poteku 
poti. Pot nas vodi po nekdanji Dolini mlinov. Ko premaga-
mo prvo vzpetino se razpre pogled na Šaleško dolino z di-
mom iz »Tovarne oblakov«, tu vodnik pove zgodbo o na-

stanku Šaleških jezer in vlogo vode 
pri pridobivanju električne energi-
je. Nadaljujemo po gozdni poti in se 
ustavimo o Temnjaškem potoku, ki 
je bil nekoč poln vode in je poganjal 
sedem mlinov iz nekdanje Doline 
mlinov. Otroci prisluhnejo zvokom 
potoka in si ogledajo ostanke nekda-
njega mlina. Vodnik predstavi zgod-
bo o izvoru imena potoka in pretek-
li vlogi potoka in mlina. V poletnih 
mesecih povabimo otroke, da se se-
zujejo in bosonogi občutijo bistrost 
in svežino vode ter pri tem podoži-
vijo prvinski stik z naravo. 
S potjo nadaljujemo do več kot 400 

let starega Vovkovega mlina, ki je tudi najbolje ohranjen iz-
med nekdanjih mlinov Temnjaškega potoka. Nekoč je mlel 
žito za potrebe lastnikov Kačjega gradu, ki je danes v raz-
valinah. Sledi tehniška delavnica ob perišču pri domači-
ji Vovk. 
Prispemo v Dobrno, kjer na informacijski tabli občine 
Dobrna otroci poiščejo točke povezane z vodo. Tukaj se 
pogovorimo o naravnih znamenitostih – slapu Šumečnik 
in Drenovec ter jami Lednici, v katero so nekoč v zimskih 
mesecih spravljali led iz bližnjih ribnikov.
Sprehodimo se skozi središče Dobrne do Hiške ob potoku. 
Udeležence povabimo, da svoje utrujene nožice osvežijo v 
potočku, kjer je čas za malico. Nadaljujemo do zdraviliške-
ga parka, kjer vodnik predstavi zgodovino najstarejšega ter-
malnega zdravilišča v Sloveniji, zdravilne lastnosti termal-
nega vrelca in pomen zdraviliškega turizma. 
Med potjo do Sorževega mlina bomo na travniku izved-
li družabne igre in izobraževalno delavnico. Pot zaključimo 
pri Sorževem mlinu, kjer nam lastnik predstavi domačijo, 
žago, čebelnjak, mlin in postopek mletja žit. Sledijo kulina-
rične delavnice z degustacijo.

in zdravilni 
turizem



Časovni potek

Delni proizvodi Lokacija Časovni okvir
Doživljajski pohod po tematski 
učni poti

Pot od Lamperčka do 
Sorževega mlina

2,5 h

Izobraževalne delavnice Travnik na poti 0,5 h
Senzorične igre Travnik na poti 1 h
Kulinarična delavnica Soržev mlin 2 h

Dobrna
V Dobrni so si poleg mlinov ob nižinskih potokih postav-
ljali na više ležečih samotnih kmetijah manjše zasebne mli-
ne. To je narekovala potreba po bližini tega gospodarske-
ga objekta. Po drugi svetovni vojni so mlini ob potokih v 
glavnem prenehali delovati ali pa so uredili mline na elek-
trično energijo. Stari vodni mlini na kamne so tako postali 
del naše preteklosti. 
Dolina mlinov v Dobrni se nahaja v Lokovini pod hribom 
Temnjak, kjer ob vznožju hriba priteče potok, ki je bil vča-
sih poln vode in je v tej dolini poganjal kar 7 mlinov, ki so 
mleli za domače potrebe ali pa za dodatni zaslužek. Na tem 
področju je včasih delovalo 29 mlinov, če prištejemo vse 
tiste, ki so mleli za ljudi iz Dobrne. Vovkov mlin je najbolj 
ohranjen mlin v Dolini mlinov in je star več kot 450 let. 
Mlin so obnovili septembra 2007 in od takrat naprej spet 
deluje. Pri Vovkovem mlinu si ogledamo mletje žita na star 
način in se seznanimo z zgodovino mlinarstva. 
V vasici Polže pri Novi Cerkvi se med reko Hudinjo in 
strugo potoka, ki teče na kolesa mlina in žage Venecijanke 

nahaja Kmetija Soržev mlin. Posebnost kmetije je žaga 
Venicijanka, ki je pred kratkim dobila novo kolo na vodni 
pogon. Na kmetiji deluje več kot 700 let star mlin na vodni 
pogon. Žita meljejo tako kot včasih, med dvema naravnima 
mlinskima kamnoma. Tradicionalno zmleta moka je po-
sebne kakovosti, je boljšega videza in okusa, saj ohrani več 
mineralov in vitaminov. Vse moke in zdrobi zmleti v njiho-
vem mlinu so polnovredni, kar pomeni, da je zmleto celo 
zrnje in s tem se ohrani njihova hranilna vrednost.
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