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Samotni mlin 
Ob čudodelnem potoku 06

V mlinu, ki ga bomo obiskali na tokratni poti, ne bomo 
srečali nobenega zadovoljnega mlinarja iz naše zgodbe. 
Nenaseljenemu mlinu na koncu slikovite dolinice ljudje 
rečejo Samotni maln, kar je tudi drugo ime za Debevčev 
mlin. Prvotni lastniki, Debevčevi z Vodic pri Mekinjah, 
so ga modro postavili ob močnem kraškem izviru 
potoka Oševek (Olševek). Vanj so nekoč nosili mlet 
žito ljudje iz okoliških naselij (Tučna, Briše, Vodice …), 
zdaj pa mlinska kolesa že dolgo molčijo. Potok, ki mu 
bomo sledili vse do izvira, pa ni navaden potok. Po 
ljudskem izročilu naj bi bil namreč “žegnan” in naj bi 
imel zdravilne učinke. Takšnega naj bi naredil Jurij 
Humar (1819–1890), ki je v 19. stoletju veljal za velikega 
čudodelnika. 
Rojen je bil prav pri Debevčevih na Vodicah. Izšolal se 
je za duhovnika in je bil zelo izobražen mož. Temeljito 
je bil podkovan v bogoslovnih vedah, posebej pa nadar-
jen za jezike. Poleg slovanskih je obvladal vse glavne 
evropske jezike, preučeval pa je tudi staroindijski jezik 
sanskrt. Na podlagi sanskrta ter slovanskih in roman-
skih jezikov je sestavil – domnevajo, da prvi v Evropi – 
mednarodni jezik z 2000 besedami in 200 oblikami, ki 
naj bi služil predvsem misijonarjem. 

Z velikim zanimanjem je sledil razvoju naravoslovnih 
znanosti in astronomije, a najbolj ga je zanimalo zdra-
vilstvo. Spoznal je, da ima nenavadne moči in sposob-
nosti, s katerimi lahko zdravi ljudi in živali. Moči si ni 
znal niti sam razložiti, jo je pa neprestano raziskoval. 

Predvsem pa je verjel, da jo ima zato, da pomaga ljudem. 
Uporabljal je več vrst zdravljenja; najpomembnejše 
je bilo njegovo zdravljenje z magnetizmom, z lastno 
močjo. Uspešen je bil tudi s hanemanskim zdravlje-
njem (danes mu rečemo homeopatija), bil pa naj bi celo 
jasnoviden. 
Slovel je daleč naokrog in ljudje od vsepovsod, tudi iz 
tujine, so prihajali po njegovo pomoč. Marsikoga je 
ozdravil, a za svoje delo ni želel plačila; če je kaj dobil, je 
dal naprej, saj je živel skrajno preprosto. Uradna medi-
cina mu je nasprotovala in ga ovajala oblasti, češ da je 
mazač. Nekoč so ponj poslali dva orožnika, da ga pripe-
ljeta na sodišče. Javila sta se v župnišču, Humar pa ju je 
poprosil, naj malo počakata, da se pripravi na pot. Nato 
ga ni bilo od nikoder, orožnikoma pa neka sila ni dala, 
da bi se premaknila. Vso noč do ranega jutra sta kot 
pribita sedela za mizo; šele zjutraj sta lahko pobegnila iz 
župnišča, zgodba pravi, da “kot polita cucka”. Takšnih 
in podobnih zabavnih zgodb o Humarju je vse polno. 
Nekoč je prišel duhovnik s Primskovega na 
Dolenjskem, kjer je služboval, domov na počitnice. 
Takrat je bil Samotni mlin še Debevčev, torej v lasti 
njihove družine. Šel je dol do mlina in blagoslovil 

Vrsta izleta
Sprehod. Hoja ni naporna, saj 
hodimo po ravni cesti. Možen 
je tudi dostop s kolesom 
ali otroškim vozičkom. 

Najprimernejši čas
Pomlad in jesen; spomladi je 
tod vse belo spomladanskih 
velikih zvončkov ali kronic. V 
poletni vročini je ob vodi zelo 
osvežilno, čeprav je takrat zaradi 
zamočvirjenega sveta lahko 
veliko brencljev in komarjev. 
Ne pozabimo na zaščito pred 
soncem, komarji in klopi! 

Nevarnosti
Previdno na cesti in ob mlinu, 
kjer se bodo otroci težko 
uprli raziskovanju jeza. 
Ker je to vodni izlet, je 
priporočljivo imeti s seboj 
rezervna oblačila in obutev. 

Nadmorska višina: 412 m 
Višina izhodišča: 392 m 
Višinska razlika: 20 m

Samotni ali Debevčev mlin ob 
izviru potoka Oševek
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OPIS
Proti Samotnemu mlinu gremo kar po cesti; na poti 
sta dve razpotji, vsakič uberemo desni odcep. Cesta 
se občasno oddalji od potoka, pa spet vrne k njemu. 
Tik pred rampo, ki zapira cesto do mlina, je na desni 

strani krasen gozdiček ob vodi, kjer je poleti globoka 
senca in enostaven dostop do nizkega potoka. Tu je 
idealno vodno igrišče za spuščanje (in pobiranje) ladjic 
in čolničkov, ki jih lahko z malo domišljije izdelamo 
iz stvari, ki jih najdemo ob poti. Kmalu za zapornico 
pridemo do mlina. 
Na izhodišče se vrnemo po isti poti. 

studenec, ki izvira ob mlinu; od takrat je ta voda zdra-
vilna in poznana kot “Debevčov žegnan studenc”.
Žegnan ali ne, dolinica, po kateri se vije, je prava zelena 
oaza miru. Pot po njej je vse do mlina udobna in široka, 
z mnogimi kotički ob vodi, kjer lahko počivamo, se 

igramo ali preberemo pravljico. Kljub temu da se mlin-
ska kolesa ne vrtijo več (no, pravzaprav jih sploh ni več), 
se bomo k vedno čudežni vodi in slikovitemu mlinu 
zagotovo radi vračali. 
IZHODIŠČE
Za vasjo Oševek (Olševek). Iz Kamnika se peljemo v 
smeri proti Tuhinjski dolini; kakšnih 300 metrov za 
kopališčem, pri kažipotu za Nevlje in Oševek, zavijemo 
levo. Gremo skozi Nevlje, nato čez Mamutov most, 
kjer so našli znamenito okostje mamuta, in skozi vas 
Oševek (Olševek). Okoli 150 metrov za vasjo, ko cesta 
prečka travnik, pred gozdom opazimo cesto, ki vodi 
levo v gozd. Tu poiščemo parkirni prostor (2,5 km iz 
Kamnika).  
Če smo zgrešili prvi odcep za Nevlje, na Vrhpoljah pri 
kažipotu Nevlje (ob gasilskem domu) zavijemo levo v 
Nevlje in naprej čez Mamutov most.
Iz Kamnika gremo lahko tudi po Cankarjevi cesti, pri 
kažipotu za Oševek zavijemo desno, na Prašnikarjevem 
drevoredu še enkrat desno in nadaljujemo v Oševek. 

Dolžina izleta 
Izhodišče–mlin 30–40 min
Vrnitev 30–40 min
Skupaj 1.30–2 h 

Zanimivosti v bližini
Nevlje in Mamutov most
Cerkev sv. Jurija ob 
jezeru v Nevljah
Jeršičevo brezno na Gozdu 
Preko 450 let stari Humarjevi 
hrasti (južno od Brezij) 
Staro mestno jedro Kamnika

Dodatno branje
Gams z zlatimi parklji pri Zijavki
Kamniško jezero
Zakleti tolmun 
Veronika s kamniškega 
Malega gradu
Zaklad v Tuhinjski dolini

Idiličen gozdiček ob naravni 
strugi potoka poleti prinaša 
prijetno senco, osvežitev in 
priročen prostor za igro.

Pot po dolini je udobna in široka, 
z mnogimi prijetnimi kotički ob 
vodi.


