
Vse, ki se želite naužiti svežega zraka v dobri družbi in uživati v nočni hoji vabimo, da se 
udeležite letošnjega jubilejnega 

 

20. NOČNEGA ROKOVNJAŠKEGA POHODA 
 

        Pričetek pohoda bo 
 

22. maja ob 20,30 uri izpred gostišča na Trojanah 
 

Pot bo udeležence vodila iz Trojan preko Borij pri Mlinšah do Golčaja in preko 
Limbarske gore, Vinj, Gradišča pri Lukovici do Lukovice; nadalje preko Brda pri 
Lukovici do Rafolč ter mimo Dupelj na Kolovec ter čez Grdavov hrib na Tolsto goro in 
naprej do ciljnega prostora, ki bo pri gostilni »Pod skalo« v Kamniku, Maistrova ulica 32.  
 
Celotna dolžina poti je slabih 40 km. Hoje po srednje težkem terenu (ponoči), z vmesnimi 
postanki, je za 11 ur.  
 
Vsak udeleženec pohoda mora biti dobro telesno in psihično pripravljen za hojo v nočnem 
času ter ustrezno opremljen za morebitne neugodne vremenske razmere; hodi na lastno 
odgovornost, vendar v skupini pod vodstvom vodnikov Planinske zveze Slovenije. S seboj 
morajo pohodniki imeti tudi baterijsko svetilko z rezervnim baterijskim vložkom. Pohodniki 
so na poti dolžni upoštevati  navodila vodnikov iz spremstva. Prepovedano je pitje alkoholnih 
pijač!! Vodstvo pohoda si pridržuje pravico, da izloči vsakogar, ki bi oviral varno hojo. 
Ponoči je orientacija slabša, zato naj pohodniki ne zapuščajo skupine! 
 
Kdor se želi udeležiti pohoda, lahko za podrobnosti pokliče v času uradnih ur na Planinsko 
društvo Kamnik (http://www.drustvo-pdkamnik.si/): 01/8391345 ali svoje vprašanje 
posreduje po e-pošti: pdkamnik@siol.net, kjer sprejemajo prijave za večje skupine. Prijavite 
se lahko tudi  dve uri pred odhodom na vpisnem mestu na Trojanah, kamor naj bi vodje 
planinskih skupin, zaradi poenostavljenega postopka, prinesli s seboj sezname udeležencev 
(ime in priimek, letnica rojstva, društvo), če skupina ne bi bila že predhodno prijavljena preko 
e-pošte. Za dodatne informacije lahko pokličete tudi na: 031 395 094 (Miran) ali 041 727 918 
(Jana). 
 
Prijavnina je 10 EUR, plača pa se ob prijavi na dan pohoda (velja tudi za predhodne 
prijave). Prijavnina vključuje avtobusno vozovnico iz Kamnika do Trojan (za tiste, ki boste na 
Trojanah pustili svoje jeklene konjičke), vodenje, zavarovanje za čas pohoda, praktično 
darilo, diplomo, izkaznico, krof, čaj, malico in rokovnjaški golaž. Na dan pohoda bo avtobus 
iz Kamnika proti Trojanam odpeljal ob 18. uri in se ustavil tudi na Duplici, v Komendi, 
Trzinu in Domžalah. Za mladino do petnajstega leta starosti, v spremstvu staršev,  
prijavnine ni! 
 
Organizatorji udeležence prejšnjih pohodov prosijo, da ne pozabijo doma svojih že žigosanih 
izkaznic. Pohod bo organiziran v vsakem vremenu s tem, da si organizator pridržuje pravico, 
da traso prilagodi vremenskim razmeram. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Naj ob jubileju še nekaj besed namenim zgodovini pohoda, ki poteka od leta 1991:  
 

glede na številne enodnevne pohode, ki so jih 
organizirala planinska društva, sta dolgoletna planinska 
delavca, Tomaž Banovec in Peter Lavrič, dala pobudo 
za organizacijo nočnega pohoda, ki bi se tudi po 
težavnosti razlikoval od ostalih. Njuno pobudo je takrat 
realiziralo Planinsko društvo Železničar iz Ljubljane. 
Prvi nočni pohod je potekal iz Črnuč, preko Rašice na 
Gobavico in mimo Vodic, preko Smlednika in Tacna na 
Slavkov dom. Iz Slavkovega doma je pot pohodnike 
vodila čez Šišenski hrib in Tivoli v Ljubljano. 

Meddruštveni odbor ljubljanskih planinskih društev je takrat združeval tudi planince 
domžalske občine, preko katere sta vodili le dve urejeni 
markirani poti: Pot spominov občine Domžale in Badjurova 
pot. Prav zato je prišlo do odločitve, da se pohod »preseli« na 
domžalsko območje. S Turističnim društvom Lukovica je bil 
sprejet dogovor za skupno izvedbo nočnega Rokovnjaškega 
pohoda, saj je kraj znan po Rokovnjačih. Sodelovanje z 
društvom je žal trajalo le dve leti. Kljub temu pa je pohod, po 
zaslugi takratnih prizadevnih planinskih delavcev Petra 
Lavriča, Maksa Prelovška in Janeza Porente ostal in z leti 
postal tradicionalen ter se sprva nadaljeval v organizaciji 
Meddruštvenega odbora ljubljanskih planinskih društev in 
kasneje, po reorganizaciji odborov, Meddruštvenega odbora 
Kamniško Bistriškega območja in Planinskega društva 
Kamnik. Letošnji organizator pohoda je Vodniški odsek pri 
Planinskem društvu Kamnik.                                                                         
 
Trasa pohoda in cilj se iz leta v leto spreminjata. Dolžina trase pohoda je bila sprva okoli 60 
km, kar je pomenilo dobrih 12 ur nočne hoje. Danes je pot nekoliko krajša, okoli 40 km, kar 
pomeni, da jo pohodniki prehodijo v 10 urah. Start pohoda pa je ostal nespremenjen in je še 
vedno na Trojanah, kjer prijazno osebje Gostišča Trojane poskrbi, da vsak pohodnik za 
popotnico prejme »pravi trojanski krof«. 
 

Verjamem, da je hoja vsem tistim, ki ste se 
pohoda udeležili že v preteklih letih, postala 
vsakdanji način rekreacije. Naša želja je, da 
zanjo navdušite svoje bližnje, prijatelje, 
znance, sodelavce,…. da tudi njim postane 
del prijazne vsakodnevne aktivnosti. Hoja 
ponoči pa ima, verjemite, še poseben čar. Naj 
vas zato, v imenu Vodniškega odseka 
Planinskega društva Kamnik in v imenu 
Organizacijskega odbora pohoda, prijazno 
povabim na letošnji jubilejni 20. nočni 
Rokovnjaški pohod.  
 

Jana Racman 
 



FOTOGRAFIJE: 
1. Arhiv Peter Lavrič – pohod Štampetov most (1991) 
2. Peter Lavrič, »idejni oče pohoda«(levo) in Miran Jereb (desno), letošnji organizacijski 

vodja pohoda (Foto: Jana Racman) 
3. Start lanskoletnega pohoda na Trojanah (Foto: Jana Racman) 


