
Poročilo o delu in aktivnosti DU Rakitna za leto 2021 
 

UO DU Rakitna si je v program dela za leto 2021 zastavil kar nekaj srečanj, izletov,  kulturnih prireditev 

in obiskov doma ter v domovih za starejše. Zaradi omejitve in povečane nevarnosti glede korona virusa 

pa vsega nismo mogli izvesti. Z optimizmom smo gledali naprej in v februarju ob kulturnem prazniku 

sodelovali ob dnevu odprtih vrat Knjižnice Rakitna. Ob tej priložnosti je prof. Vida Slavič obiskovalcem 

predstavila delovanje knjižnice ter vsem podarila sladka presenečenja. Povem naj še to, da ga. Slavič 

nudi tudi prostovoljne inštrukcije osnovnošolcem skozi vse leto. 

Ob materinskem dnevu smo obiskali vse starejše, jim s petjem polepšali dan in jih skromno obdarili. 

V mesecu marcu je začel delovati prostofer za vse tiste, ki nimajo svojih prevozov in imajo nujne 

opravke ter preglede pri zdravnikih. 

V juniju smo sodelovali na dobrodelni prireditvi ob jezeru ob zahvali donatorjev pri obnovi pogorelega 

vikenda družine Kreč. 

V avgustu smo izvedli tradicionalni piknik za naše člane in obdarili 10 jubilantov. Druženje je bilo 

prijetno, saj se ga je udeležilo veliko število upokojencev. 

Septembra smo bili v okviru Območne zveze DU Vič-Rudnik in DU Vnanje Gorice ter Občine Brezovica 

prisotni na tradicionalnem srečanju UO DU in prostovoljcev v Vnanjih Goricah. Predsednik DU Vnanje 

Gorice g. Milan Kolar je predstavil delovanje društva in pevskih zborov, ob povezovanju Matka Zdešarja. 

Po končanem kulturnem programu je bilo prijetno druženje. 

Oktobra smo bili prisotni na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, kjer društva 

predstavijo ročna dela, slikarske razstave, folkloro in pevske zbore. Udeležili smo se predavanj in 

okroglih miz o možnostih in potrebah starejših. 

Sodelujemo tudi z DEOS Notranje Gorice, kamor nas vabijo na razna srečanja in predavanja, ki se jih 

tudi udeležimo. Aktivni smo tudi pri RK Območno združenje Ljubljana, predvsem na socialnem 

področju. V dogovoru z Občino Brezovica in RK Ljubljana smo sedemkrat razdelili pakete vsem tistim, 

ki imajo pokojnino nižjo od 570 EUR. Občina Brezovica je v dogovoru z RK Ljubljana omogočila 6 

upokojenkam oddih na Debelem rtiču. Pri RK Ljubljana se udeležujemo njihovih delavnic in 

izobraževanj ter večkrat pomagamo v njihovih skladiščih pri pripravi paketov. 

V letu 2021 nismo bili tako ažurni pri meritvah krvnega sladkorja in holesterola zaradi omejitev NIJZ, 

imeli pa smo čas in možnost za pripravo čestitk in novoletnih voščilnic za naše upokojence in starejše 

krajane nad 69 let. 

Organizirali smo dva izleta. Prvi je bil v Izolo na kopanje in v Marezige k Fontani vina. Drugi izlet je 

bil romarske narave. Ogledali smo si več romarskih cerkva. Ustavili smo se v Mengšu, kjer smo si poleg 

cerkve ogledali tudi Plečnikovo krstilnico in prostore za kulturne prireditve. Pot smo nadaljevali do Nove 

Štifte, v Gornji Grad, Nazarje in Radmirje, kjer je bogata zakladnica mašnih plaščev. 

Na povabilo RK Ljubljana smo bili prostovoljci povabljeni na poučno ekskurzijo v Partizansko bolnico 

Franja. V Idrijskem gradu smo obiskali še rudarski muzej in si ogledali razstavo idrijskih čipk. 

Naši ribiči v letu 2021 niso imeli regijskih tekmovanj, zato smo ostali brez pokala in medalj, v jeseni pa 

so kljub omejitvam speljali državno prvenstvo v lovu rib s plovcem v ribniku Ptuj. Od 13 ekip so bili 

naši ribiči enajsti. Pod vodstvom ge. Rozi Šivic smo imeli dvakrat tedensko telovadbo za vse tiste, ki so 

rade vitalne in krepijo svoje zdravje. 

Leto 2021 je bilo tudi naše volilno leto. Ker nismo mogli izvesti volitev, smo s sklepom podaljšali mandat 

UO DU Rakitna še za eno leto. 

Upam, da je bilo kljub omejitvam pestro leto, zato bi se rada zahvalila vsem, ki nas podpirajo in 

spodbujajo za nadaljnje delo. To so: Občina Brezovica, Krajevna skupnost Rakitna, Trgovinca Barbara, 

Kulturno društva Rakitna, PGD Rakitna, Upravni odbor in Nadzorni odbor. Zahvalila bi se še tajnici, ki 

vestno opravlja vsa tajniška in blagajniška dela, ter vsem prostovoljcem, ki so kakorkoli pomagali pri 

našem delu. 

 

Hvala vsem! Upamo in verjamemo v boljšo prihodnost. 

 

Predsednica DU Rakitna Helena Pogačar 


