POROČILO O DELU TURISTIČNEGA DRUŠTVA RAKITNA V LETU 2021
DOKONČANJE NALOGE IZ LETA 2020
Turistično društvo Rakitna je v prvih dneh marca dokončalo nalogo iz leta 2020 in postavilo
novo turistično informacijsko tablo. Turistično informacijska tabla v velikosti 3m x 2m je
postavljena na pomožni stavbi poleg Krajevne skupnosti Rakitna in je razdeljena na dve
polovici. Na eni polovici je zemljevid Rakitne, na drugi polovici pa so tematska besedila.
Predstavili smo ponudbo kraja: gostinsko, turistično in drugo ponudbo v vasi, pohodne in
kolesarske poti, naravne in kulturne znamenitosti.
Obiskovalce Rakitne želimo seznaniti z vso ponudbo Rakitne in možnostmi preživljanja lepih
dni na Rakitni in njeni okolici. Domačine in druge zainteresirane pa želimo vzpodbuditi, da bi
v razvoju turizma na Rakitni prepoznali svoje poslovne priložnosti.

REALIZACIJA PLANIRANIH NALOG 2021
V okviru razpoložljivih sredstev smo v letu 2021, realizirali oziroma začeli izvajati naslednje
naloge:
Postavitev prepoznavnega promocijskega elementa.
Z opaznim in za Rakitno prepoznavnim promocijskim elementom želimo povečati turistično
prepoznavnost Rakitne doma in v svetu. O primernem promocijskem elementu smo
razpravljali na Upravnem odboru TDR, pri zbiranju idej za postavitev promocijskega
elementa so sodelovali tudi učenci Podružnične Osnovne šole Rakitna. Imeli so imeli veliko
zanimivih idej (gugalnica, živali, ki živijo na območju Rakitne in podobno). K posredovanju
idej o promocijskem elementu v Rakitni smo povabili tudi bralce Barjanskega lista, vendar
odziva ni bilo.
Na Upravnem odboru TDR smo se odločili za nadgradnjo zgodbe o rakiškem jamboru. Poleg
jambora bo pred lesenim kozolcem postavljen promocijski element, lesena skulptura- gozdar,
rakiški sekač, ob katerem se bodo obiskovalci fotografirali in pošiljali sporočilo o Rakitni v svet.
Pri izdelavi lesene skulpture bo uporabljen trd les, tako da bo skulptura čim dlje zdržala. V
sodelovanju in ob sofinanciranju Občine Brezovica smo se odločili da bo leseno skulpturo
rakiškega sekača izdelala akademska kiparka Urša Toman. Lesena skulptura bo postavljena do
konca maja 2022. Postavitev rakiškega sekača v izvedbi akademske kiparke bo velika dodana
vrednost za Rakitno.
Ocvetličenje središča vasi in okolice jezera
V spomladanskih mesecih smo člani turističnega društva urejali osrednji prostor vasi, okrog
lipe pri pokopališču. V mesecu maju in juniju se je pod vaško lipo dogajalo. Najprej je Matija
obrezal lipo, potem pa smo dobili nova lesena cvetlična korita. Valentin Bezek je Turističnemu
društvu Rakitna, oziroma krajanom Rakitne podaril tri nova, zelo lepa cvetlična korita, ki smo
jih postavili v krogu ob lipi v središču vasi. Valentinu, po domače Zdravcu, se lepo zahvaljujemo
za podarjena lesena korita, ki jih je iz svojega lesa naredil sam. Naročili smo mu tudi izdelavo

masivne lesene klopi, ki že stoji pred turistično informativno tablo, ki jo je Turistično društvo
Rakitna postavilo v začetku leta 2021.
Pri zasaditvi trajnic pod lipo in v nova lesena korita je bila glavna Joži Jamnik. Sama je
prispevala veliko trajnic, zahvaljujemo pa se tudi vsem drugim Rakičankam, ki so z veseljem
prispevale svoje sadike cvetja. Vrtnarija Čož iz Črne vasi nam je podarila precej enoletnega
cvetja. Dobili smo precej tagetesa in surfinij, ki smo jih posadili med že zasajene trajnice.
Najlepša hvala Vrtnarija Čož.
Ocvetličenje in ureditev centra vasi smo naredili s prostovoljnim delom in donacijami ob
minimalnih stroških. S pridobivanjem sadik cvetja, zasaditvijo cvetja in urejanjem središča vasi
so se trudili: Joži Jamnik, Rok Likovič, Viktorija Grašič Bole, dr. Matija Kovačič, Majda
Nestorovič, Vlado Kovačič, Marko Mihić in Valentin Bezek.
Pri urejanju centra vasi so se nam pridružili tudi otroci Podružnične Osnovne šole Rakitna. Z
učiteljico Martino Nagy in otroci se je Vika večkrat družila pod lipo. Dogovorili smo se, da bodo
otroci v času šolskega pouka zalivali cvetje. V času ko ne bo šolskega pouka pa sta cvetje
zalivali Majda Nestorovič in njena hči Nina. Z učiteljico Martino smo se dogovarjali tudi o
drugih možnostih sodelovanja (ideje za promocijski element za Rakitno, okrasitev lipe v
božičnem času).
Pri repliki rakiškega jambora ob jezeru so zaradi težavne postavitve v skalo, že dalj časa ležali
deli klopi. Klop smo končno postavili s pomočjo mehanizacije in Zdravca.
Ocenjevanje urejenosti stanovanjskih hiš, počitniških hiš in kmetij v Rakitni
V Rakitni smo lani prvič ocenjevali urejenost stanovanjskih hiš, počitniških hiš in kmetij.
Upravni odbor Turističnega društva Rakitna je imenoval komisijo za ocenjevanje v sestavi:
Debevec Bojan-predsednik komisije in dva člana -Joži Jamnik in Veljko Toman.
Na razpis za ocenjevanje stanovanjskih hiš, počitniških hiš in kmetij se je opogumilo in prijavilo
5 kandidatov. Vsi za ocenjevanje v kategoriji stanovanjske hiše.
Komisija je v skladu s sprejetim Pravilnikom o ocenjevanju stanovanjskih hiš, počitniških hiš in
kmetij obiskala vse prijavljene in jih točkovala po posameznih elementih ter pripravila
obrazložitev točkovanja. Vse stanovanjske hiše in njihova okolica so bili vrhunsko pripravljeni
in urejeni. Razlike v številu točk so minimalne in vsi prijavljeni so si zaslužili priznanje in
nagrado. Podelitev priznanj in nagrad je bila v petek 17. 9. 2021 ob 17.00 Pr Martin pri
Rakiškem jezeru. Vsem prijaviteljem je Turistično društvo Rakitna podelilo priznanja in
nagrade v obliki bonov za nakup v Vrtnariji Čož iz Črne vasi. Nagrade sta podelila predsednik
Turističnega društva Rakitna Marko Mihić in predsednik ocenjevalne komisije Bojan Debevec.
Prvo mesto: Kranjc Mojca, Rakitna 110 c - priznanje in bon za 50 EUR
Drugo mesto: Ana Bezek, Rakitna 246 - priznanje in bon za 40 EUR
Tretje mesto: Likovič Rok, Rakitna 20 - priznanje in bon za 30 EUR
Nestorovič Majda, Rakitna 45 a – priznanje in bon za 20EUR
Likovič Zdravko, Rakitna 25 f – priznanje in bon za 20EUR

Po koncu podelitve je vse prisotne s pijačo in jedačo pogostil predsednik Turističnega društva
Rakitna Marko Mihić, naša Majda- Marija Bezek, pa je kot po navadi spekla slastno pecivo.
Prijetno smo se družili in občudovali velik jesenski šopek, ki ga je na travnikih nabrala Vika.
Hvala ocenjevalni komisiji in vsem, ki ste se trudili z organizacijo podelitve priznanj in nagrad,
hvala našemu gostitelju Marku in Majdi za sladke dobrote.
Zahvaljujemo se vsem prijaviteljem za njihov pogum in trud pri vzdrževanju lepih hiš in vrtov
ter za lep sprejem komisije za ocenjevanje. Upamo, da bo lanskoletno ocenjevanje, k prijavi
za ocenjevanje urejenosti, vzpodbudilo še mnoge druge krajane, ki skrbno negujejo svoje
domove, počitniške hiše, kmetije.
Vzdrževalna dela »rakiški jambor« in obeležja na poti rakiškega jambora ter gozdne in
arheološke učne poti
V spomin na 64 m veliko jelko, ki so jo Rakičani leta 1894 odpeljali v tržaško pristanišče za
zamenjavo polomljenega jambora na tovorni jadrnici slovenskega ladjarja Jazbeca je bila leta
2018 ob rakiškem jezeru postavljena replika rakiškega jambora. Replika jambora Je odlično
vzdrževana. Tudi lani ga je, stalna prostovoljna ekipa pod vodstvom Darka Jerina, premazala
z zaščitnimi sredstvi. Premazali in zaščitili so tudi kip iz brinarjeve jelke, ki stoji pri rakiškem
jezeru, skulpturo pri šoli in kažipote na jamborni poti.
Sadnja klonov Brinarjeve jelke
Marija Bezek se je angažirala in poiskala drevesnico kjer lahko kupimo sadike brinarjeve
jelke. Vzpostavili smo vezo z Borisom Rantašo iz Zavoda za gozdove in svetoval nam je , da bi
nabavili sadike pri Hrvaškem gozdarskem inštitutu v Jastrebarskem, ker so tu sadike
kvalitetnejše in cenejše. Zavod za gozdove bo akcijo sadnje tudi finančno podprl. Na seji
Upravnega odbora v mesecu oktobru 2021 smo sprejeli sklep, da se v letu 2022 za nakup
sadik Brinarjeve jelke nameni 200 eur.
Urejanje podstrani turizem na spletni strani rakitna.si
Začeli smo tudi z urejanjem podstrani turizem na spletni strani rakitna.si. Dopolnitev spletne
podstrani turizem v slovenščini je naredil Gregor Šaronja v sodelovanju z Rokom Likovičem.
Turistično društvo Rakitna ima sedaj tudi svoj e mail in sicer: td@rakitna.si. Preko tega e maila
smo sprejemali tudi prijave na ocenjevanje urejenosti stanovanjskih hiš, počitniških hiš in
kmetij v Rakitni. Pri urejanju spletne strani nas čaka veliko dela. Žal do sedaj nismo našli
človeka ki bi bil pripravljen skrbeti za ažurnost spletne podstrani turizem.

Tisk trgank z zemljevidom in opisom Rakitne bomo realizirali v letu 2022

OSTALE NEPLANIRANE AKTIVNOSTI
Promocijska regata na Rakiškem jezeru
V prvi polovici julija, natančneje 10.7.2021 je bila na rakiškem jezeru promocijska regata«
Rakitna 2021«, v organizaciji Športnega društva, Jadralni klub Kermar in v sodelovanju z
B.V.G. Gulč in Občino Brezovica. Sodelovalo je tudi Prostovoljno gasilsko društvo Rakitna in

Turistično društvo Rakitna. Turistično društvo Rakitna je od organizatorjev promocijske regate
optimistov Rakitna 2021 dobilo vabilo za sodelovanje na dogodku in sicer z namenom
predstavitve Rakitne in aktivnosti Turističnega društva Rakitna. Nosilec naloge je bil Rok
Likovič, ki je opravil vso organizacijsko delo. Dve stojnici za predstavitev Rakitne nam je
posodilo Športno kulturno turistično društvo Lokvanj, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Na
stojnici smo imeli promocijski material Občine Brezovica in prospekte jamborne poti ter
predstavitev lesenih izdelkov domačina Stanislava Kržiča. Klementina Susman je od Atlantic
Droga Kolinska d.o.o., na veliko veselje vseh, dobila v uporabo za to priložnost kavni avtomat
in reklamno kavo Barcaffe, ki smo jo brezplačno postregli obiskovalcem, ki so prišli na našo
stojnico. Da je bil kulinaričen užitek popoln je poskrbela Marija Bezek (po domače Majda) s
sveže pečenimi štrukeljčki. Tudi te so obiskovalci dobili brezplačno. Stojnica je bila dobro
obiskana, pobirali smo tudi članarino in pridobili dva nova člana Turističnega društva Rakitna.
Pri delu na stojnici so poleg Roka sodelovali še Klementina, Vika, Marija in Dani ter Alenka
Praprotnik.
December v Rakitni
Na pobudo Turističnega društva Rakitna je Krajevna skupnost Rakitna z novoletnimi lučkami
okrasila tudi lipo pri cerkvi. S podružnično šolo na Rakitni smo se pogovarjali, da bi otroci s
svojimi izdelki okrasili decembrsko lipo. Nekoliko predolgo je ta pogovor trajal in stvari je v
svoje roke vzela akademska kiparka Jožica Jamnik, ki je pripravila obeske-ptice iz alu folije, ki
pa so žal niso dolgo kljubovali zimskim vremenskim razmeram.
Ureditev vaškega trga »Na placi«-varstvo kulturne dediščine
Namen projekta je, da se del vaškega trga pri cerkvi, ki ga uokvirjata napajalno korito in
osamosvojitvena lipa, primerno uredi z namenom ohraniti zgodovinski spomin na nekdanjo
gospodarsko in družbeno vlogo tega prostora ter omogoči kakovostne doživljajske,
rekreativne in družabne dejavnosti za vse generacije prebivalcev in obiskovalcev Rakitne.
Pobudnik in gonilna sila projekta je dr. Matija Kovačič. Skupaj z Občino Brezovica in LAS Barje
pripravljajo kandidaturo za evropska sredstva s katerimi bi se projekt lahko financiral in v
prihodnjih letih izvedel.

ZAHVALA
za donacijo v višini 500 eur se zahvaljujemo Listi Marka Čudna – Alešu Ogriču,
občinskemu svetniku in članu Upravnega odbora Turističnega društva Rakitna
in Občini Brezovica za podeljena sredstva.
Februar, 2021

Pripravila:
Viktorija Grašič Bole

Predsednik
Marko Mihić l.r.

