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Za Rakitno, ki je od Ljubljane oddaljena 25 kilometrov, 

pravijo, da je sredozemsko-alpski raj. Posebnost kraja je 

plitvo, umetno poglobljeno jezero na potoku Rakitniščica. 

 

 

 

Jezero je od središča vasi, do koder vozi avtobus, oddaljeno le slab kilometer. 

 

Rakitna je, tudi zaradi ugodnega podnebja, kjer se mešajo sredozemski in alpski zračni tokovi, 

privlačna v vseh letnih časih. Zanimivo je, da se poleti voda na površju jezera segreje do 25 

stopinj Celzija, ob pravih zimah z nizkimi temperaturami pa bomo na ledeni ploskvi srečali 

drsalce. 

 

Mreža potokov je na Rakiški planoti razmeroma malo razvejana. Vode se zbirajo pod 

okoliškimi hribi in poniknejo v Ponikvah severno od vasi. V preteklosti so oblikovale 

http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/dti_import/2014/06/21/image_11114355_4.jpg?itok=yj5eSVYn


močvirno poplavno območje, bregove pa je obraščala naravna vegetacija. Kjer jih niso kosili, 

so bili obrasli z vrbami rakitami, ki so značilne za taka območja. 

 

Rakiško jezero, tudi Rakitniško, so 1962. najprej poskusno zajezili vaški prostovoljci, da bi 

spodbudili razvoj turizma. Dve leti pozneje so izkopali mehko zemljino ter zgradili utrjene 

brežine in betonski jašek za uravnavanje vodostaja in občasne izpuste vode. V preteklosti so 

ga vsakih nekaj let izpraznili, da so sprali mulj in z dna pobrali odvržene predmete. Ko so 

gradili jezero, so poglobili in uravnali tudi strugo potoka. V prvotnem, vijugastem stanju so 

ostali le zgornji gozdni odseki. 

 

Rakitna deloma leži na plitvem kraškem polju zahodno od Krima na nadmorski višini od 780 

do 820 metrov. Kraj obkrožajo borovi in smrekovi gozdovi. Danes je jezero veliko en hektar, 

največja globina pa je tri metre. Ob njem sta hotel in vikendaško naselje, v vzhodnem delu 

Rakitne pa je mladinsko klimatsko zdravilišče. 

 

Do kraja pridemo najpreprosteje po cesti s severa prek Brezovice in Notranjih Goric. V 

Podpeči zavijemo levo navzgor na ozko asfaltirano cesto za Rakitno. Z druge strani se 

pripeljemo na planoto po cesti iz Cerknice. Ob glavni cesti je pred jezersko pregrado urejeno 

prostorno parkirišče. 

 

Do vode lahko pridemo kjer koli ob jezeru, najpreprosteje pa ob pregradi. V poletnih mesecih 

bomo videli mnogo kopalcev ali vsaj tistih, ki so se odločili zgolj za sončenje. Dovolj je tudi 

sence, saj je ob jezeru veliko drevja, prav tako so postavljene klopi. 

 

Konec oktobra 2010 so ob jezeru, kjer je bila nekoč le majhna okrepčevalnica, odprli sodoben 

hotel, v katerem je osem sob oziroma 26 postelj, poleg tega pa še apartmaja. V restavraciji je 

prostora za 160 ljudi, na zunanji terasi pa lahko postrežejo 200 gostov. 

 

Če ne boste poležavali na soncu ali plavali, se lahko podate na urejeno gozdno in arheološko 

učno pot Rimski zid Rakitna. Dolga je 3100 metrov, višinska razlika je 100 metrov. 

Priporočajo pohodno obutev. Odločite se lahko za enourni sprehod ali poldnevni izlet. 

Primerna je za šolske skupine, družine in druge ljubitelje narave. Začne se ob jezeru. 

 

Če se ne želite vzpeti na Rakitno, kjer vas lahko na sicer lepo urejeni asfaltni cesti presenetijo 

motoristi ali kolesarji, se za kopanje lahko odločite kar v dolini, torej v Podpeškem jezeru. 

Obe, torej Rakiško in Podpeško, loči po cesti le 12 kilometrov, zračna razdalja med njima pa 

je le tri kilometre krajša. 

 


