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Osvežitev na morsko-gorskem zraku
Pred 60 leti zgrajeno umetno jezero na Rakitni poleg kolesarjev, motoristov in vikendašev 
obiskuje tudi vse več tujih turistov

zero pa je v tem času krasna osveži-
tev. Tudi čas epidemije se je dalo tu 
gor veliko bolje preživeti kot v mes-
tu. Tu nam res nič ne manjka, morda 
le kakšno manjše smučišče čez zimo. 
Se pa da tedaj drsati na zamrznjenem 
jezeru in teči na smučeh.
Ob jezeru je sicer le igrišče za odboj-
ko, a hčerki, ki trenirata košarko in 
nogomet, radi uporabita tudi igrišča 
ob šoli v vasi,« je možnosti celole-
tnega športnega življenja na Rakitni 
predstavila Milena Marić iz Grosu-
plja.

bilitacijo vojakov, leta 1954 pa mla-
dinsko klimatsko zdravilišče za otro-
ke z astmo, ki so ga leta 1987 preno-
vili. Od leta 2014 v njem mladostni-
kom omogočajo celostne terapije tudi 
s pomočjo konj.
Rakitna je za prve turiste in »viken-
daše« postala zanimiva šele z umet-
nim jezerom, ki so ga z zajezitvijo po-
toka začeli graditi pred skoraj 60 leti. 
Lansko jesen so ga povsem izpraznili 
in očistili dno, na katerem se vedno 
nabira mulj, zaradi katerega se jeze-
ro komu ne zdi najbolj vabljive barve 

Če se v teh dneh vozite na Rakitno, 
vas, ki leži sredi krimskih gozdov ob 
robu najvišjega kraškega polja v Slo-
veniji, takoj ugotovite, da smo Slo-
venci res postali narod kolesarjev. Na 
prijetno vijugasti asfaltirani cesti se je 
treba med vožnjo z avtom ob sončni 
nedelji ves čas izogibati rekreativnim 
posnemovalcem Tadeja Pogačarja in 
Primoža Rogliča. Hkrati je v vzvrat-
nem ogledalu treba paziti še na pre-
hitevajoče motoriste, ki tiste klance 
in ovinke lahko premagujejo s pre-
cej višjo hitrostjo, čeprav so jim s po-
sebnimi talnimi označbami nekoliko 
otežili polaganje ovinkov in vožnjo 
čez sredinsko črto.

Pozor pred redarji
Ne glede na prevozno sredstvo se vsi 
obiskovalci Rakitne, ki na 800 me-
trih nadmorske višine v času vročin-
skega vala ponuja nekaj dragocenih 
stopinj nižjo temperaturo kot mesta 
in obala, zapeljejo do jezera, ki po-
nuja še nekaj dodatne osvežitve. Vsaj 
kolesarji in motoristi se sicer pravi-
loma ne mučijo s slačenjem usnjenih 
kombinezonov in oprijetih dresov in 
raje le poiščejo senco, se pa v kopal-
kah in v jezeru običajno kmalu znaj-
dejo vozniki in potniki iz pregretih 
avtomobilov, ki ob koncu tedna sko-
raj zapolnijo bližnje parkirišče. Tudi 
zato ga nameravajo kmalu razširiti in 
s tem odpraviti že tako neučinkovite 
izgovore tistih, ki jih mestni redarji 
iz Cerknice (občina Brezovica, pod 
katero spada Rakitna, javnih parki-
rišč in redarske službe sploh nima) 
redno preganjajo z mest, ki niso na-
menjena parkiranju. Kazen za nep-
lačano parkirnino zna pokvariti iz-
let tudi kakšnemu novincu, če pra-
vočasno ne opazi ne najbolj vidne 
opozorilne table in parkomata, ki 
ga je treba napolniti z dvema evro-
ma za dve uri ali štirimi za ves dan 
parkiranja.
»Že tretjič sem tu in sem ob dana-
šnjem lepem vremenu sklenil še svo-
ji boljši polovici predstaviti naravne 
lepote tega kraja. Prijetno je in bolj 
sveže. Rakitna je zelo priljubljena 
med motoristi, zdi se mi, da jih je če-
dalje več. No, tudi kolesarjev, saj jih 
je treba kar nekaj prehiteti, očitno 
imamo oboji radi take ceste. Ozna-
ke na ovinkih pa niso moteče, saj so 
namenjene večji varnosti in moto-
risti zaradi njih laže predvidimo po-
tek ceste,« je povedal Bojan Grač-
nar, ki se je s Simono Grobin pripe-
ljal iz Trbovelj in se v jezeru ni na-
meraval namakati.
Povsem drugače kot sestri Maja in 
Dunja Marić, ki sta se s prijateljico 
Manco vztrajno vzpenjali na sup, ma-
ma Milena pa jih je opazovala s sto-
pnic, ki vodijo v ne prav globoko je-
zero. »Zdaj vsak konec tedna hiti-
mo na Rakitno, med počitnicami pa 
sploh, saj imamo tu vikend hišico, je-

Besedilo in fotografije:  
Bojan Glavič

Do Rakitne je iz Ljubljane le dobre pol ure, če seveda ne naletite na počitniško kolono na avtocesti proti Brezovici in morju. Tudi na drugih možnih poteh skozi Črno vas 
ali Ig so včasih težave zaradi pogostih del na cestah.

Alpsko-mediteranski raj
Vikendov je na Rakitni že okrog šti-
risto, mnogi njihovi lastniki pa posta-
jajo tudi tamkajšnji stalni prebivalci, 
saj se je prav zaradi njih v zadnjih de-
setletjih število Rakičanov skoraj pod-
vojilo na okrog sedemsto. Rakitna, ki 
se tudi pozimi dviga nad ljubljansko 
meglo, se lahko pohvali z nadpov-
prečnim številom sončnih dni in ugo-
dnim podnebjem, saj se prav tam me-
šajo alpski in sredozemski zračni to-
kovi. Zaradi tega je tam že leta 1927 
nastalo klimatsko zdravilišče za reha-

za kopanje. »Čeprav zelenkasta bar-
va ni najbolj vabljiva, je voda čistejša 
kot v bazenu,« je zatrdil Milan Vel-
kavrh, ki v leseni uti ob jezeru pole-
ti oddaja športne rekvizite. »Največ 
povpraševanja je po supih, kajakih in 
napihljivi žogi zorb, s katero je mo-
goče hoditi po vodi. Obisk je dober, 
po koroni se končno spet vračajo tuj-
ci. Precej je Francozov, Italijanov, Ni-
zozemcev in drugih, ki pridejo tudi z 
avtodomi,« je še dodal.
Med le napol tuje turiste je mogoče 
šteti družino Ilić, ki se je pred letom 
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Rakiško jezero

Umetno jezero so lani za mesec dni izpraznili in očistili dno, ribe pa prepeljali drugam.

Kakšno pripombo je 
slišati tudi od drugih 
rednih uporabnikov 
jezera. Mlajši obžalujejo, 
da ni več mogoče  
skakati v jezero  
z nekdanje zapornice, 
ki je stala sredi vode 
in uravnavala njeno 
gladino. Bolj izkušene 
skrbi, da jo bo zdaj, ko so 
zapornico prestavili  
pod zemljo, težje čistiti 
ob zamašitvi.
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