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10Rokovnjaške luknje 
K razbojniškim brlogom  

N ekoč so se v temnih gozdovih Kamniške Bistrice, pa tudi 
v gorah nad dolino, skrivali rokovnjači. Včasih so morali 
mladi fantje dolga leta služiti vojaško službo. Zato so se 

rajši skrili v gozdove. Pogosto so ropali po kamniških in lukovških 
krajih. Njihov glavni poglavar je bil Nande, so rekli, da je rokovnjaški 
papež. Skrival se je v votlini, ki se še danes imenuje Nandetova jama. 
Bil je prijetnega videza in vedno lepo oblečen.
 Nekega dne je prišel Nande v Kamnik. Ravno takrat so imeli na 
odru za obešanje nekega berača. Ta je bil tudi rokovnjač. Včasih so 
tistim, ki so kradli, na hrbet napisali “tat”. Veliko tatov so tudi obesili. 
Nande pa mimo pride. Lepo je bil oblečen, zato ni nihče vedel, kdo 
je. Nande gleda, kaj se dogaja. Vse je bilo pripravljeno, da bodo beraču 
stol spodnesli, da ga bodo obesili. Nande pa nenadoma zavpije: 
“Ljudje, glejte, kaj se tam dogaja!” Vsi ljudje so se ozrli tja, če se je 
kakšna nesreča zgodila, proč od berača. Nande pa je v tistem času 
hitro berača odvezal. Ko so ljudje pogledali nazaj na oder za obešanje, 
pa berača že ni bilo več …
 Pravijo, da je kasneje za Nandeta postalo precej vroče, ker so 
vedeli, da je on rešil berača. 

Kako je Nande rešil berača 

Če je v vas vsaj trohica želje po rokovnjaških vragolijah, 
se podajte v Kamniško Bistrico! Ta dolina, danes tako 
ukročena ter lahko dostopna, ni bila vedno takšna. 
Dolga stoletja je veljala za divji, odročni, skrivnostni 
kraj. Ravno zato je bila pribežališče in skrivališče ljudi, 
ki so bežali pred oblastjo. V 18. stoletju so morali mladi 
fantje služiti vojsko celih 30 let, praktično vse življenje; 
v 19. stoletju do 14 let. Marsikdo se je temu rajši uprl, 
pobegnil v temino gozda, zabrisal za seboj vse sledi ter 
postal razbojnik – rokovnjač. 
Ti vojaški dezerterji so živeli v dolini Kamniške 
Bistrice, pa tudi v gorah nad njo. Bili so zelo dobro 
organizirani, najvišji med voditelji je bil “papež”, glavni 
rokovnjač – ljudsko izročilo pravi, da je bil to lepo 
oblečeni Nande iz naše zgodbe. Votline in spodmole v 
Kamniški Bistrici, kjer naj bi živel skupaj s pajdaši, še 
danes imenujejo Rokovnjaške luknje, Ravbarske luknje 
ali Nandetove jame.  
Rokovnjači so uporabljali skrivni jezik, rokovnjaščino, 
ki je bila zmes evropskih jezikov: nemščine, italijan-
ščine, madžarščine, hrvaščine ter slovenščine. Imeli so 
tudi nadvse slikovita imena: Veliki Groga, Dimež, Črni 
Jurij, Sivi Jur, Hudi Kljukec … 

Nadmorska višina: 
650 m, 860 m 
Višina izhodišča: 600 m
Višinska razlika: 50 m, 260 m

Vrsta izleta
Označena pot. Do spodnjih votlin 
je sprehod; zaradi strmih pobočij 
je potrebna dobra obutev. 

Najprimernejši čas
Od pomladi do jeseni. 

Nevarnosti
V bližini kakršnih koli lukenj 
previdnost nikoli ni odveč. Pri 
zgornjih votlinah, nad planinsko 
potjo za Kamniško sedlo, so 
okoliška pobočja zelo strma, zato 
morajo imeti odrasli spremljevalci 
otroke ves čas na očeh. 

Dolžina izleta
Izhodišče–spodnja votlina 15 min 
Vrnitev na cesto 5 min
Cesta–zgornje luknje 30 min 
Vrnitev na izhodišče 40 min 
Skupaj 30 min–1.30 h

Planinska koča na poti
Dom v Kamniški Bistrici

Sedelšček
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Rokovnjači se kot izobčenci niso mogli pošteno 
preživljati in so živeli od svoje iznajdljivosti. V glavnem 
so ustrahovali ljudi po vaseh, kradli, beračili, ropali in 
zagrešili številna grozodejstva. Če jih je kdo naznanil 
oblastem, so se mu kruto maščevali.  

Nande, ki ga omenja zgodba, naj bi se pisal Jerman. 
Zelo mlad je zašel med rokovnjače, ker ga je nek graščak 
po krivem obdolžil dejanja, ki ga ni storil. Menda je 
kradel predvsem premožnim in denar pogosto delil 
med revne, kot nekakšen kamniški Robin Hood. 
Po sledovih rokovnjačev v Kamniški Bistrici se bomo 
odpravili do Rokovnjaških lukenj, ki so na obeh straneh 
Sedelščka, hudourniškega gorskega potoka. To so bolj 
ali manj prostorne votline, spodmoli in previsi, ki jih 
je narava izdolbla v strma pobočja iz breče. Morda so 
imeli rokovnjači ob teh naravnih bivališčih postavljena 
tudi lesena zavetišča, a za to ni dokazov. 
Najlaže dostopna je prva votlina na desni strani 
Sedelščka, ki je le 150 metrov od ceste in jo dosežemo 
mimogrede. Votlinica je primerna za slikovito malico 
ter rokovnjaško branje. Više nad njo so še tri votline, ki 
pa so za majhne otroke pretežko dostopne.
Če vas skrivnostno življenje razbojnikov prevzame, si 
lahko ogledate še levo stran Sedelščka. Nad označeno 
planinsko potjo za Kamniško sedlo so namreč Galerije, 
veličastni spodmoli, pod katerimi naj bi tudi bivali 
rokomavhi. Še nekoliko više, v grebenu, se tik nad 
planinsko potjo skriva še nekaj manjših votlin. 

IZHODIŠČE
Dom v Kamniški Bistrici, 13 kilometrov iz Kamnika.
OPIS
Do najlaže dostopne votline pridemo tako, da gremo 
od doma v Kamniški Bistrici po cesti proti izhodišču 

za Kamniško sedlo. Pred mostom za Sedelšček nas 
tabla za Rokovnjaške jame usmeri desno na stezico, ki 
nas mimo večjega balvana vodi v gozd ter se kmalu levo 
vzpne do prve luknje. 
Če si želimo ogledati še votline na drugi strani potoka, 
se vrnemo na cesto, gremo po njej do smerne table za 
Kamniško sedlo. Vzpnemo se po markirani poti, po 
približno 15 minutah smo pri Galerijah. Ko pot pripelje 
na rob, ne zamudimo pogleda na eno od votlin na drugi 
strani soteske Sedelščka. Nadaljujemo mimo postaje 
tovorne žičnice in po grebenu do zgornjih lukenj. 
Bodimo pozorni, same luknje so prav v grebenu, tik nad 
potjo. 

Zanimivosti v bližini
Lepi kamen
Žagana peč
Izvir Kamniške Bistrice
Predaselj
Mali izvirek
Spominski park
Sivnica

Dodatno branje
Al’ bo treba al’ ne bo treba? 
Škratje v Kamniških planinah
Ukletnik 

Ob slikovitem glavnem izviru 
Kamniške Bistrice

Dom v Kamniški Bistrici je do 
danes ohranil svojo podobo, ki jo 
je dobil že leta 1929. 

Rokovnjaško življenje!

Rokovnjaščini ali “plintovski 
šprahi” lahko prisluhneš še 
danes, a samo na posnetkih 
ter ob ogledu zbirke v 
Medobčinskem muzeju Kamnik. 

Odlomek rokovnjaške pesmi s 
“prevodom”

Galerije, veličastni spodmoli, so 
tik nad označeno planinsko potjo 
za Kamniško sedlo. Tudi tu naj bi 
imeli rokovnjači svoja bivališča. 

Kjer je glajs, taj smo mi!
Kjer je korizna, taj smo mi!
Kjer je merkat, taj smo mi!
Kjer je šronca, taj smo mi!
Srečenca pa za nas ni!

Kjer je grad, tam smo mi!
Kjer je cerkev, tam smo mi!
Kjer je semenj, tam smo mi!
Kjer je ženitev, tam smo mi!
Ječa pa za nas ni!


