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Z
a Rakitno, ki 
je od Ljubljane 
oddaljena 25 kilo-
metrov, pravijo, 
da je mediteran-
sko-alpski raj. 

Posebnost kraja je plitvo, 
umetno poglobljeno jezero 
na potoku Rakitniščnica. Ra-
kitna je, tudi zaradi ugodne-
ga podnebja, kjer se mešajo 
sredozemski in alpski zračni 
tokovi, privlačna v vseh 
letnih časih. Zanimivo je, 
da poleti temperatura vode 
na površju doseže 25 stopinj 
Celzija, medtem ko bomo ob 
pravih zimah 
z nizkimi 
temperatura-
mi na ledeni 
ploskvi sre-
čali drsalce. 
Ob jezeru 
sta hotel in 
vikend nase-
lje, v vzhodnem 

delu Rakitne je mladinsko 
klimatsko zdravilišče.
Planota z okolico je na-
ravnost idealna ne le za 
sprehode, temveč tudi za 
daljše pohode. Zato so se v 
hotelu Rakitna odločili, da 
pripravijo prvi spomladanski 
pohodniški teden po Rakiški 
planoti in Krimskem pogor-
ju. Začel se je 21. maja in bo 
trajal do 27. maja.
OZN je razglasila leto 2017 za 
leto trajnostnega turizma za 
razvoj. »Zato so za trajnostni 
turizem pomembne alter-
nativne oblike turizma, kot 

so eko turizem, prosto-
voljski in pustolovski 

turizem, ki so se za-
čele razvijati zaradi 
krize množičnega 
turizma,« pravi 
Meta Šimenko, 

direktorica podje-
tja Effekt z Rakitne, 

ki ima v lasti manjši 

hotel ob jezeru. Tri pohode 
so že izpeljali, prav danes, 
v četrtek, 24. maja, se bo 
eden začel ob pol dvanajstih 
izpred hotela in bo šel po 
obronkih po položni gozdni 
poti z zelo lepim razgledom 
z Novšake gore (996 m) na 
Julijske in Kamniško-Sa-
vinjske Alpe, nadaljeval pa 
na Smrekovec in nazaj do 
hotela.
V petek bodo pohodniki 
krenili na pot prav tako ob 
pol dvanajstih in se izpred 
hotela odpravili proti Ustju 
po lahki, gozdni poti do 
Vrbice in križišča štirih občin 
Brezovica, Ig, Velike Lašče 
in Cerknica, kjer se začne 
zahtevna pot. Potrebna je 
popolna planinska oprema.
V soboto se bo pohod začel 
ob 9.30, ko se bodo poho-
dniki najprej odpravili do 
Vrbice in nato do Osredka, 
manjšega idiličnega zaselka 

v neokrnjeni naravi, kjer 
si bodo udeleženci lahko 
ogledali jelene. Sledi spust 
v dolino reke Zale in mimo 
Selana nazaj na Rakitno.
Nedeljski pohod bo najzah-
tevnejši, začel se bo ob 9.30. 
Odpravili se bodo do Nova-
kov, na sedlo med Krimščk-
om in Smrekovcem, dalje na 
Zabočevo, kjer si bodo lahko 
ogledali Golobjo jamo. Pot 
se nadaljuje do borovniške-
ga Pekla, kjer so znameniti 
slapovi in geološka razpoka. 
Sledi še pohod do hotela ob 
jezeru.
Cena pohoda je 12 evrov za 
odrasle, 8 evrov za otroke 
do 15 let in 2 evra za otroke 
do 6 let. Vključuje startnino 
in hrano na cilju v hotelu 
Rakitna. Prijavite se lahko na 
telefonsko številko 041 761 
765 ali po elektronski pošti 
na naslov: effekt.simenko@
siol.net. Primož Hieng

To nedeljo se lahko bosi sprehodite med briškimi vinogradi 
in češnjami. Ob 11. uri se boste izpred dvorane na Humu, ob 
spremstvu energijske kinezioterapevtke, turističnega vodnika, 
radiestezista in raziskovalca vpliva srca na človeka, odpravili 
na dvourni izlet po pobočju Korade. Po vrnitvi še zvočna 
kopel in malica. Informacije: 05 395 95 95, www.brda.si.

Dan odprtih kleti bodo v soboto v Razkrižju izkoristili 
za pohod po slikoviti okolici. Začetek bo ob 9.30 v 
Centru Zavirje. Med 13-kilometrsko potjo postanek pri 
ponudnikih vin in sokov ter domačih dobrot. Konec 
na izhodišču, kjer bo topla malica in dobra kapljica. 
Informacije: 041 878 448, www.razkrizje.si.

Bosi po BrdihPomlad v prleških goricah

Rakiško jezero meri en hektar. FOTO: PRIMOŽ HIENG

Če imate dovolj kondicije, se 
že ta petek odpravite na pot 
po delu mednarodne poti, ki 
Evropo povezuje od severa 
proti jugu. Slovenskemu delu 
te poti rečemo tudi Ciglarjeva 
pot, vodi pa tudi skozi Jevnico 
v Zasavju, kjer bo tokratni start 
dvodnevnega pohoda. Odhod 
z železniške postaje bo ob 8. 
uri, po sedmih urah pa boste 
prekinili v Grosupljem. Sobotni 
start izpred grosupeljske knji-
žnice bo ob 9. uri, hoje do cilja 
pri Županovi jami (na fotogra-
fiji) pa bo za tri ure. Zaključno 
srečanje se bo ob 15. uri začelo 
na Cerovem. Informacije: 041 
657 560, eupoti.com.

Zdravilne artičoke, ki so jih 
uživali že Rimljani, uporablja-
mo kot pomoč pri prebavnih 
težavah in zniževanju hole-
sterola v krvi. Pri nas jih gojijo 
tudi v Strunjanu, kjer jih bodo 
v soboto in nedeljo predstavili 
na različne načine, tudi z dve-
ma pohodoma. Sobotni se bo 
ob 10. uri začel pri spomeniku, 
vodili pa vas bodo do Centra 
Krajinskega parka Strunjan in 
na ogled strunjanskih solin, 
na drugem pa se boste v 
nedeljo ob 16. uri prav od tam 
odpravili na kratek pohod 
z ogledom nasada artičok. 
Informacije: 041 600 742, td-
-solinarstrunjan.net.

Ob koncu maja kamniški 
planinci že dolga leta najbolj 
vzdržljive pohodnike povabijo 
na pohod po poteh, kjer so 
nekoč ropali in strašili cestni 
roparji. Pot je vsakič malo 
spremenjena, le start ob 
20.30 na Trojanah in cilj v 
jutranjih nedeljskih urah v 
Kamniku ostajata. To soboto 
bo torej zbor na parkirišču na 
Trojanah, hoje za 11 ur, dolžina 
33 kilometrov, smer pa Gol-
čaj, Limbarska gora, Gradiško 
jezero, Dupeljne, Čeh in konč-
na točka na Starem gradu nad 
Kamnikom. Oblečeni, obuti in 
opremljeni bodite razmeram 
in noči primerno. Informacije: 
031 395 094, www.drustvo-
-pdkamnik.si.

Po Evropski 
pešpoti E 6

Pohoda na 
prazniku artičok

Nočni rokovnjaški 
pohod

Prepletali se bodo okusi, 
pesmi, predavanja in 
delavnice, zgodovina, 

rožice in trinajst pohodov. 
Na prvem boste to soboto 
zavili v lepo alpsko dolino 
Voje, se sprehodili čez Hu-
dičev most, skozi slikovita 
korita Mostnice, mimo sta-
nov in senikov, ob čudovitih 
cvetočih 
travnikih, 
pri slapu 
Mostnice pa 
bo malica. 
Zbor bo do 
15. ure pred 
Centrom 
TNP Bohinj 

na Stari Fužini, lahke hoje pa 
za štiri ure. Informacije: 04 
574 75 90, www.bohinj.si.
Bolje telesno pripravljeni pa 
se boste v nedeljo udeležili 
pohoda po rapalski meji nad 
Bohinjem. Start bo s Soriške 
planine, pred Litostrojsko 
kočo ob 8.30, domačin iz Ba-
ške grape Jože Dakskobler 

pa vas bo 
štiri ure vo-
dil po poteh 
čudovitih 
panoram-
skih razgle-
dov ter stare 
meje med 
Jugoslavijo 

in Italijo. Videli boste ostan-
ke utrdb, vojašnic in drugih 
objektov, ki so bili namenje-
ni za nadziranje meje, slišali 

pa tudi kakšno skrito zgodbo 
takratnega dogajanja. Infor-
macije: 041 879 267, www.
litostrojska-koca.si. Ž. Č.

Čez 
Hudičev 
most skozi 
korita 
Mostnice

Po poteh čudovitih 
panoramskih razgledov 
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Okusi, pesmi, 
predavanja, 
delavnice, 
zgodovina, rožice 
in 13 pohodov.

Po Rakiški planoti in Krimskem pogorju se je začel v ponedeljek, 21. maja, 
nadaljeval pa se bo do konca tedna, to je do nedelje, 27. maja

Prvi spomladanski 
pohodniški teden

Festival alpskega cvetja 
Ne le med vikendi, tudi med tednom v naslednjih 20 dneh vabljeni v Bohinj 

Rakitna 
je zaradi 
ugodnega 
podnebja 

privlačna v vseh 
letnih časih.


