
POROČILO  DU  RAKITNA  ZA  LETO  2019 
 
Leto se hitro obrne in čas je, da pogledamo, kaj vse smo realizirali v našem društvu. Človek hitro pozabi, kaj se je 

dogajalo, zato je dobro, da zapišemo, kako pestro in razgibano je bilo. 

 

Spoštovanje do kulture in pomoč pomoči potrebnim je bila vedno in tudi je naša prioriteta. Zato se udeležujemo vseh 

kulturnih prireditev v našem kraju in v Občini Brezovica. To so božično novoletni koncert, kulturni praznik 8. februar in 

Kulturno močvirje, kjer se predstavljajo vsa kulturna društva Občine Brezovica. Redno se udeležujemo občinskega 

praznika ter drugih dogodkov v Občini Brezovica. Aktivno in prostovoljno se vključujemo v dejavnosti šole in vrtca 

(peka peciva, pripovedovanje pravljic, nudenje inštrukcij, pomoč v knjižnici), otroci pa nastopajo na naših prireditvah in 

ob materinskem dnevu. 

 

Veliko smo prisotni v Domu starejših Notranje Gorice, kjer tudi sodelujemo pri raznih dejavnostih. 

 

Sodelovali smo pri prireditvi ob 125-letnici Rakiškega jambora v organizaciji Turističnega društva Rakitna. Naš član, 

slikar Veljko Toman, je imel na to temo razstavo z naslovom „Zgodba, kaj ustvari les“. 

 

Na povabilo MKZ Rakitna smo se udeležili odprtja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov na Brezovici. To 

je velika pridobitev za naše otroke in mladostnike v naši občini in je eden prvih tovrstnih centrov v Sloveniji. 

 

Smo tudi dobrodelni in smo se udeležili dobrodelnih koncertov in akcij kjerkoli v naši občini. 

 

Sodelujemo z RK Slovenije in se udeležujemo njihovih dobrodelnih akcij in delavnic. Vsako prvo soboto v mesecu 

(razen dva meseca poleti) imamo merjenje sladkorja in holesterola v krvi.   

Še posebej pa želim poudariti, da nam je v lanskem letu prvič uspelo poslati na letovanje na Debeli Rtič naše starejše 

člane, ki si sami zaradi nizkih prihodkov tega ne morejo privoščiti. Pri tem sta nam  priskočila na pomoč Občina 

Brezovica in RK OZ Ljubljana, za kar se jima zahvaljujemo. 

 

V velikem številu smo se lani udeležili organizirane čistilne akcije in tako pripomogli k lepšemu izgledu našega kraja. 

 

Kot prostovoljci projekta „Starejši za starejše“ imamo vsako leto izobraževanje na temo, kako spoznati, kje so potrebe 

po pomoči. Seveda je najpomembneje, da poznamo kodeks o varovanju osebnih podatkov. Prav tako se vsako leto 

udeležimo srečanja in delavnic na Festivalu za tretje življenjsko obdobje in računalniških tečajev, ki jih organizira 

ZDUS in MZ v Izoli. Bili pa smo tudi na Dnevih medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v organizaciji 

ZDUS. 

 

Veliko obiskujemo naše starejše člane in občane po domovih in doma in jim polepšamo dneve s prijetnim druženjem in 

petjem. Izdelujemo tudi rojstnodnevne voščilnice. 

 

Vsako leto se udeležimo srečanja upravnih odborov društev upokojencev Območne zveze Ljubljana Vič-Rudnik. 

Društva, ki so ta srečanja že organizirala, so prejela lepa priznanja, med njimi tudi naše društvo. 

 

Imeli smo vsakoletni tradicionalni piknik, kjer smo obdarili jubilante, priredili smo tudi novoletno srečanje vseh 

starejših občanov našega kraja nad 69 let in jih obdarili. 

 

Organizirali smo 2 izleta. Prvi je bil na Višarje in ogled Nordijskega smučarskega centra v Planici, drugi pa na Koroško, 

kjer smo se družili s koroškimi splavarji in si ob povratku v Žalcu ogledali še Fontano piva. 

Vse prireditve so bile obiskane v velikem številu, kar potrjuje, da delamo dobro. 

 

Izkoristila bom priložnost in se zahvalila vsem našim prostovoljcem in donatorjem, ki nam pomagajo pri uresničevanju 

programa in dela. Zahvaljujem se upravnemu odboru, tajnici in našim gospodinjam, ki poskrbijo za sladke dobrote na 

naših prireditvah in srečanjih. 

 

Zahvala gre tudi ribičem, ki so nam s tekmovanj prinesli pokal in zlato medaljo. 

 

Vse to pa ne bi bilo izvedljivo brez naših donatorjev, kot so Občina Brezovica, KS Rakitna, Trgovinica Barbara, 

Pekarna Kovač, KD Rakitna, PGD Rakitna in MKZ Rakitna. Zato še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej. 
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