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05Nevlje
Mamutski sprehod 

T u, kjer je zdaj Kamnik, je bilo včasih jezero. V Nevljah so se 
še pred leti videli koli. To je bilo ob neveljski cerkvi, kamor 
so privezovali čolne, ker je bilo tam jezero. Nekateri še 

danes tej cerkvi pravijo Sveti Jurij na jezeru, ker je to cerkev svetega 
Jurija. Med Starim gradom in Malim gradom je bil hrib, ki je zapiral to 
jezero. In nekoč, ko je dolgo deževalo, je bila velika povodenj in voda 
je spodjedla hrib in ga predrla. Razlila se je po polju in hrib odnesla tja 
do Homca, in to je zdaj homški hrib. 

Kamniško jezero

Staro izročilo pripoveduje, da je bilo v Kamniku nekoč 
jezero, ki je segalo od Malega gradu do Nevelj, Mekinj 
in Stranj. Vzpetina s cerkvijo sv. Jurija je tedaj stala ob 
bregu, bolj romantični pa pravijo, da je bila na otoku. 
Zato je tudi dobila ime Sveti Jurij ob jezeru. Ljudje so 
se k njej pripeljali s čolni, ena od nagajivih pripomb 
dodaja, da so predvsem Tunjičani hodili s čolni v cerkev, 
ker takrat še niso imeli svoje. V obzidju cerkve naj 
bi bili še dolgo vidni obroči, “rinke” za privezovanje 
čolnov, prav takšni kot na Malem gradu. S čolnom naj bi 
vozili tudi pokopavat ljudi k cerkvi sv. Jurija.
Zgodba tudi pravi, da so neko noč v Nevlje pripeljali 
nov zvon, toda malo pred bregom se je ladjica poto-
pila in zvon je potonil. Še danes leži v globini, poje pa 
samo enkrat na leto, na božični večer. Če ne verjamete, 
pridite poslušat!
V jezeru se je menda nekoč zakotil tudi zmaj, ki je 
poginil, ko je odteklo jezero. To se je zgodilo ob treh 
popoldne. Zato je v Nevljah, vse do leta 1978, vsak dan 
ob tej uri zvonilo. 
Jezero je odteklo, cerkev pa je ostala in si jo lahko ogle-
damo še danes. Je najstarejša cerkev na Kamniškem, 
saj je bila prafara poznejši fari v Kamniku. V 11. ali na 

Vrsta izleta
Nevlje (cerkev, Mamutov 
most) si lahko ogledamo tudi 
na poti v Samotni mlin; v tem 
primeru gre za avtomobilski 
izlet. Lahko pa po vasi naredimo 
tudi krajši krožni sprehod, ki 
poteka kar po cesti. Primerno 
za kolesa in otroške vozičke.

Najprimernejši čas
Sprehod po vasi je 
možen vse leto. 

Ogled razstave
Stalna razstava o neveljskem 
mamutu je na ogled v Podružnični 
osnovni šoli v Nevljah (Nevlje 18), 
po predhodnem dogovoru s šolo. 
Okostje mamuta si lahko 
ogledamo v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije: 
www.pms-lj.si/si. 

Nadmorska višina: 388 m 
Višina izhodišča: 388 m 
Višinska razlika: 0 m
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začetku 12. stoletja je bila zgrajena na temeljih starej-
šega poganskega svetišča. Danes ima baročno podobo, 
v njej je tudi zelo zanimiva oltarna slika sv. Jurija, ki 
premaga zmaja. Zmaj v legendi predstavlja staro-
versko, predkrščansko verovanje, ki ga premaga nova 

vera, krščanstvo. Slika je delo slikarja Franca Jelovška. 
Ta prizor je med najpogostejšimi in najbolj znanimi 
upodobitvami v krščanstvu. 
V cerkvi lahko otroci poiščejo kip še enega zanimivega 
svetnika: Antona Puščavnika, zavetnika živinorejcev, 
pastirjev in gasilcev. Upodobljen je s palico, prašičem in 
zvončkom. 
Na nasprotni strani je sv. Štefan, ki je zavetnik konj, 
konjarjev, kočijažev, zidarjev, krojačev in tesarjev. V 
Nevljah je še živa šega, da se 26. decembra, na štefa-
novo, v cerkev prinaša lesene votivne figurice živali 
ter se tako prosi za zdravje domače živine. V bližini je 
zanimiva tudi krstna kapela, ki jo je uredil in opremil 

Jože Plečnik. Cerkev ima še eno zanimivo skrivnost: v 
grobnici pod njo naj bi bili pokopani graščaki s kamni-
škega Starega gradu. Z rovom naj bi bila povezana s 
kostnico, v katero so shranili kosti, ki so jih kmetje 
pogosto izorali na njivah. Nad Nevljami se namreč 

dviga hrib, ki nosi zanimivo ime Kužna. Pravijo, da so 
na njem najbrž živeli, se zdravili, pa tudi umirali ljudje s 
kužnimi boleznimi. 
Čeprav so Nevlje danes majhen kraj, imajo še eno 
orjaško znamenitost, tudi povezano s kostmi, po kateri 
so postale znane po vsej Sloveniji. Daljnega leta 1938, 
ko so regulirali strugo potoka Nevljica, so delavci 
naleteli na čudne “štore”, ki so jim nagajali pri delu. 
Bili so prepričani, da so našli kosti zmaja ali lintverna 
iz domnevnega Kamniškega jezera. “Štore” si je ogledal 
tudi župan in v njih prepoznal ostanke kosti. Odnesel 
jih je v Kamnik k takratnemu veterinarskemu inšpek-
torju Josipu Nikolaju Sadnikarju, ki je takoj domneval, 

Ključ cerkve 
Za ključ potrkamo v župnišču 
poleg cerkve ali pa predhodno 
pokličemo na telefonsko številko 
Župnije Nevlje: 01 839 28 53. 

Nevarnosti
Previdno pri hoji po cesti. 

Dolžina izleta
Krožni sprehod 30 min

Zanimivosti v bližini
Nevljica
Samotni mlin
Več kot 450 let stari Humarjevi 
hrasti (južno od Brezij) 
Staro mestno jedro Kamnika 
z Malim gradom
Keršmančev park ob 
Kamniški Bistrici 
Terme Snovik 

Dodatno branje
Veronika s kamniškega 
Malega gradu
Z vsem zadovoljen
Zakleti tolmun 
Skopi graščak in 
njegova dobra hči
Ajdovski deklici

V obzidju cerkve sv. Jurija ob 
jezeru naj bi bili do nedavnega 
še vidni obroči, “rinke” za 
privezovanje čolnov.

Izkopavanja mamutovega 
okostja leta 1938 so trajala tri 
tedne. Domačini so imeli svojo 
razlago nenavadne najdbe  – 
kosti naj bi pripadale zmaju iz 
nekdanjega neveljskega jezera.
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da gre za mamutove kosti. Sadnikar je bil namreč velik 
zbiratelj naravne in kulturne dediščine; v svoji zasebni 
zbirki pa je že imel dve mamutovi kosti. Nato sta prišla 
strokovnjaka iz Narodnega muzeja, ki sta tri tedne s 
pomočjo domačinov izkopavala in potrdila, da gre za 

kosti poginulega mamuta, stare od 16 do 20 tisoč let. 
Ravno ob treh popoldan, ko je v neveljski cerkvi zvonilo 
v spomin na odtok jezera, pa so našli še en majhen 
predmet, ostro rezilce oziroma praskalce. Čeprav meri 
komaj 3 centimetre, je zelo pomembna najdba, saj je 
tipični izdelek ledenodobnega lovca. Našli so tudi 
kurišče in ostanke severnega jelena. Skratka, več kot 
dovolj je dokazov, da je bila na tem prostoru lovska 
postojanka kamenodobnega človeka. Pred tem so bile 
najdene postojanke v jamah, kot je npr. Potočka zijalka 
ali Mokriška jama, v Nevljah pa je šlo za postojanko na 
prostem – planem, in to za prvo te vrste, ki so jo našli 
pri nas. 
Odkritje mamuta je bil zelo odmevno. O njem so 
poročali tedanji časopisi, prizorišče dogajanja pa so 
prihajali ogledovat ljudje ob blizu in daleč; po nekaterih 
podatkih se je v ta mali kraj zgrnilo tudi več kot 1000 
obiskovalcev v enem dnevu! 
Najdba je bila izjemna tudi zato, ker so bili do tedaj 
najdeni le posamezni deli, okostje neveljskega mamuta 
pa je ohranjeno skoraj v celoti. 
Danes stoji ta ledenodobni orjak (oziroma njegova 
natančna kopija) v Prirodoslovnem muzeju Slovenije 

v Ljubljani in je zaščitni znak te ustanove. V kraju 
najdbe pa sta Danijel in Benjamin Bezek ob 75-letnici 
odkritja okostja postavila stalno razstavo z naslovom 
Pričevalci. Razstava je na ogled v Podružnični osnovni 
šoli v Nevljah. 

IZHODIŠČE
Iz Kamnika gremo v smeri proti Tuhinjski dolini in 
kakšnih 300 metrov za kopališčem pri kažipotu za 
Nevlje zavijemo levo. Če smo zgrešili prvi odcep za 
Nevlje, lahko levo zavijemo tudi na Vrhpoljah ob gasil-
skem domu. Peljemo se skozi Nevlje in mimo šole do 
parkirišča pri cerkvi sv. Jurija (1,4 km iz Kamnika).
Iz Kamnika gremo lahko tudi peš, mimo Doma starej-
ših občanov in naprej do Mamutovega mosta.
OPIS
Ogledamo si cerkev sv. Jurija, nato pa gremo po asfal-
tirani poti mimo župnišča do ceste ter desno do 
Mamutovega mosta, kjer so odkrili okostje mamuta. V 
bližnji Nevljici se poleti še vedno kopajo; zlasti zanimiv 
je predel pod Kužno z vijugami in tolmuni. Če je zima 
dovolj mrzla, se na zamrznjenem potoku pri cerkvi tudi 
drsajo. 
Od mostu se vrnemo in gremo v rahlem vzponu 
(namesto levo k cerkvi) naravnost skozi vas. Na večjem 
odcepu zavijemo levo k šoli, ki jo vidimo na levi strani; 
tu še enkrat levo in nazaj na izhodišče.  

Takole je bil velik mamut 
v primerjavi z devetletnim 
otrokom. V Medobčinskem 
muzeju Kamnik lahko pobožaš 
njegovo dlako!

Danes je okostje mamuta na 
ogled v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije v Ljubljani in je zaščitni 
znak te ustanove.

V Podružnični osnovni šoli 
Nevlje je postavljena razstava 
o mamutu, na vodenih 
Kamniških pravljičnih poteh pa 
smo sestavljali tudi lesenega 
mamuta.

Na obisku kmetije


