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Bojan Gračnar in Simona Grobin sta se iz Trbovelj pripeljala z motorjem.

Rakitna, ki se tudi 
pozimi dviga nad 
ljubljansko meglo,  
se lahko pohvali  
z nadpovprečnim 
številom sončnih 
dni in ugodnim 
podnebjem, saj se prav 
tam mešajo alpski in 
sredozemski zračni 
tokovi. Zaradi tega je že 
leta 1927 tam nastalo 
klimatsko zdravilišče za 
rehabilitacijo vojakov, 
leta 1954 pa mladinsko 
klimatsko zdravilišče  
za otroke z astmo.

Družina Ilić se je ob jezeru odlično počutila.

Milan Velkavrh je zadovoljen, da se spet vračajo tuji turisti.
Tim Šimenko bi si na jezeru za svoje 
goste želel vsaj še kak pomol.

Milena Marić s hčerkama skoraj vsak teden pride na Rakitno.

dni iz srbskega Požarevca preselila v 
našo državo. »V Slovenijo so nas pri-
vabile krasne možnosti za življenje in 
delo, ljudje, mir, varnost in lepa nara-
va. Zdaj živimo v Ljubljani, jaz pa na 
novogoriški univerzi predavam o digi-
talnem šolanju. Za Rakitno smo izve-
deli, ko smo znance vprašali za mož-
nost kakšnega izleta v bližini mesta. 
Res je lepo,« je povedala dr. Tijana 
Ilić, mož Dejan in otroka Vanja in 
Ivona pa so se strinjali.

Različni predlogi
Z obiskom je zadovoljen tudi Tim 
Šimenko, vodja hotela Rakitna, ki je 
ob jezeru zrasel pred 12 leti na mestu 
nekdanje brunarice. »Težke čase ko-
rone, ko smo bili pol leta tudi zaprti, 
smo prebrodili, lani in letos pa je dob-
ra sezona, konec junija tudi zaradi hi-
tenja s porabo bonov, s katerimi smo 
imeli v dveh letih za okrog 30.000 
evrov prometa. Glavna sezona traja 
od junija do sredine septembra, pozi-
mi pa je povečan obisk le ob koncih 
tedna, kadar je sonce in veliko snega 
ali led. Zdaj imamo sobe kar zasede-
ne. Prejšnji teden smo imeli 20 ljudi s 
Portugalskega, iz Litve, Romunije in 
še nekaterih držav, ki so imeli tu iz-
obraževanje in team building, veliko 
jih pride tudi zaradi kolesarstva in po-
hodniških poti. Ključno pa je jezero, 
zato je dobro, da je občina Brezovi-
ca lani po 23 letih spet dala izprazni-
ti jezero, kar ni poceni. Pripravljeni 
smo bili občini prispevati polovico za 
zgraditev pomola, ki bi imel na kon-
cu po zgledu iz Avstrije še manjše og-
rajeno kopališče, a se ni izšlo. Dobro 
bi bilo tudi, da bi parkirišče čim prej 
asfaltirali,« je naštel še nekaj predlo-
gov za izboljšavo Šimenko.
Kakšno pripombo je slišati tudi od 
drugih rednih uporabnikov jezera. 
Mlajši obžalujejo, da ni več mogoče 
skakati v jezero z nekdanje zaporni-
ce, ki je stala sredi vode in uravnava-
la njeno gladino. Bolj izkušene skrbi, 
da jo bo zdaj, ko so zapornico presta-
vili pod zemljo, težje čistiti ob zama-
šitvi. Ribiči, ki skrbijo za ribe in jih 
seveda tudi lovijo, bi želeli imeti več 
miru pred kopalci in bi jezeru najra-
je podelili status ribnika, ljubitelji ko-
panja pa ribičem svetujejo zgodnej-
še vstajanje namesto metanja trnkov 
med kopalce. »Borimo se, da bi bilo 
jezero za vse: za ribiče, kopalce, su-
parje …, da bi imeli vsi nekaj od te-
ga. Včasih se ni najlaže meniti s kra-
jani, saj smo tudi po 12 letih za mar-
sikoga še vedno le prišleki iz Ljublja-
ne, čeprav sem doma z Brezovice. 
Domačini imajo pač svoj gozd, kme-
tijo, obrt in služijo denar drugače, a 
bi z razvojem turizma na Rakitni vsi 
lahko imeli kaj od tega,« je prepričan 
edini rakiški hotelir. N

Repliko jambora, dolgega 64 metrov, so postavili pred tremi leti, ko je minilo 125 let, 
odkar so rakitniški gozdarji posekali ogromno jelko in izdelali jambor za poškodovano 
ladjo, nato pa ga s konjsko in volovsko vprego uspešno prepeljali do Trsta.
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