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"Delo je ljubezen, ki postane vidna. In če ne morete delati z ljubeznijo, marveč le z 
odporom, raje zapustite svoje delo ter sedite pred vrata svetišča in sprejmite miloščino 

tistih, ki delajo z radostjo. Kajti če pripravljate kruh ravnodušno, mesite grenkoben 
kruh, ki človeka le napol nasiti. 

In če z nevoljo stiskate grozdje, vaša nevolja vinu dodaja strup. In četudi prepevate z 
angelskimi glasovi, petja pa ne ljubite, zapirate ljudem ušesa pred glasovi dneva in 

glasovi noči.„ 

 ( Kahlil Gibran) 

 



Uvod 

• Odločil sem se, da bom naredil raziskovalno nalogo na temo 
mlinarstva na območju mestne občine Ljubljana. 

• Z raziskovalno nalogo sem želel izvedeti, kakšne so možnosti za 
razvoj mlinarstva v prihodnosti in kakšno je bilo mlinarstvo v 
preteklosti. 

• Za lažje raziskovanje sem anketiral učence od 6. do 9. razreda 
OŠ Polje in intervjuval starejših oseb iz okolice Polja. 



Kmetijstvo 

• Kmetijstvo je še vedno pomembna gospodarska dejavnost.  

• Konec prejšnjega stoletja so od kmetijstva živele, še tri četrtine 
prebivalstva, danes manj kot ena desetina prebivalstva.  

• Kmetijstvo ali agrikultura je ena osnovnih in prvotnih 
človekovih dejavnosti.  



Podeželje v Ljubljani 

• Podeželje predstavlja še vedno velik del Mestne občine Ljubljana, 
ne po številu prebivalcev in doseženem dohodku, ki ga prinaša 
Ljubljani, temveč po površini. Podeželski prostor predstavlja kar 
dve tretjini območja Mestne občine Ljubljana in se razteza 
pretežno na njenem vzhodnem delu. 



Mlinarstvo 

• Mlinarstvo se je razvijalo kot dodatna dejavnost, saj so imeli vsi 
lastniki poleg mlina še manjšo ali večjo kmetijo.  

• Vsi mlini so bili na vodni pogon; skoraj vsi so bili tako imenovani 
hišni mlini, saj so imeli bivalne prostore v isti stavbi, kot je bil 
mlin. 

 

 



Kulinarika 

• Sporočilo starega pregovora „Človek je, kar je“ odseva pomen, ki 
ga ima prehrana v vsakdanjem življenju. 

• Skozi način prehranjevanja lahko spoznavamo navade 
posameznika, družine, naselij, naroda. 



Intervju z gospo Olgo Avsec 

• Izvedel sem intervju z gospo Olgo Avsec, ki nam je pripovedovala 
o tem kako deluje mlin in kaj dela mlinar. 

• Povedala nam je tudi, kaj misli o razvoju mlinarstva v 
prihodnosti in kakšno je bilo mlinarstvo v preteklosti. 



Ugotovitve 

• S pomočjo intervjuja sem ugotovil: 

 Da je bilo mlinarstvo včasih potreba. 

 Da je bilo v okolici 14 mlinov. 

 Da je mlinarjev dan bil precej naporen. 

 Da je delo mlinarja zahtevalo veliko pozornosti in natančnosti. 

 Da je bil razlog za propad mlinarstva predvsem industrializacija. 

 

 



Intervju z upokojenkami DSO Fužine 

• Izvedel sem tudi intervju z upokojenkami iz DSO Fužine.  

• Spraševal sem jih predvsem o tem, kakšne so bile njihove navade 
glede prehrane včasih in kako se je to spremenilo oz. kakšne so 
danes.  

• Spraševal sem jih tudi o jedeh, ki so jih pripravljale nekoč in o 
pogostosti priprave. 



Ugotovitve 

• S pomočjo intervjija sem ugotovil: 

 Da so včasih za pripravo jedi uporabljali predvsem tisto, kar so 
pridelai sami doma. 

 Da obroki niso bili obilni in pripravljeni iz veliko sestavin. 

 Da so posebne jedi pripravljali le ob nedeljah in večjih praznikih. 

 Da so jedli predvsem krompir, repo, zelje, žgance, močnik, 
koruzni kruh... 



Anketa z učenci predmetne stopnje 

• Anketo za učence predmetne stopnje smo izvedli na šoli.   

• Spraševal sem jih predvsem o tem, kaj mislijo o mlinarstvu na 
splošno, ali bi se kdaj želeli ukvarjati s tem, in o tem, kaj si 
mislijo o razvoju mlinarstva v prihodnosti. 



Ugotovitve 

 Večina anketirancev je odgovorila, da je mlinarstvo kmetijska 
dejavnost, nekaj, da je to obrt in nekaj, da je industrijska panoga. 

80% anketirancev je odgovorilo, da so mlin že obiskali, 20% jih je 
odgovorilo da mlina še niso obiskali. 

 Večina anketiranih je odgovorila da so mlinn obiskali s šolo na 
dnevu dejavnosti, nekaj, da so mlin obiskali s starši in nekaj, da 
so ga obiskli ob drugi priložnosti. 

 Polovica anketirancev je odgovorila, da pozna delovanje mlina, 
polovica pa ga ne pozna. 

 

 



Anketa z učenci 2. razreda 

• Pripravil sem tudi nekaj vprašanj za učence drugega razreda. 



Zahvala 

• Želim se zahvaliti vsem učencem, ki so se odzvali na anketo. 

•  Zahvalil bi se tudi gospe Olgi Avsec z Dolenčeve domačije in 
gospem iz DSO Fužine.  


