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Št.: 3-2/2014
Datum: 23.04.2014

ZAPISNIK
32. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek 19. 05.2014 ob 19.00 uri
v KS Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Sonja Kavalar, Anton Požar, Klemen Podlipnik,Tina
Brlogar, Janja Dolhar
Opravičeno odsotna: Tone Cuznar, Jožef Lavtižar, Jože Zupančič
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Organizacija prireditve ob razglasitvi rezultatov kandidature Planice za
svetovno nordijsko prvenstvo leta 2019
4. Informacije in pobude
Predsednik je predlagal spremembo dnevnega reda v točki 2, ki se izbriše, saj seje
občinskega sveta v mesecu maju ne bo. Člani so se s predlogom strinjali.
AD.1.
Člani sveta KS so prejeli zapisnik zadnje seje poleg vabila na sejo sveta KS. Na
zapisnik ni bilo pripomb, zato se sprejme
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se potrdi soglasno.
AD. 2.
Predsednik je na pobudo članov sveta predlagal izvedbo prireditve ob razglasitvi
rezultatov kandidature Planice za izvedbo svetovnega prvenstva v nordijskih
disciplinah leta 2019, v četrtek 05.06.2014 ob 19. uri.
Člani so predlagali, da bi organizirali manjšo prireditev, na kateri bi skupaj s športnimi
zanesenjaki na trgu na Gorici v Ratečah pričakali uradno razglasitev rezultatov.
Tina Brlogar je povedala, da so zagotovili pomoč pri izvedbi prireditve: LTO Kranjska
Gora (pomaga pri zagotovitvi velikega zaslona in ozvočenja), OK Planica in g.
Trbovec poskrbijo za promocijski material in zagotovijo pijačo, Sonja Kavalar in Janja
Dolhar pri koordinaciji rateških gostincev (prehrana), Turistično društvo ( zagotovi
stojnice in klopi ter nekaj hrane ), Občina Kranjska Gora prispeva delež po dogovoru.

PGD Rateče poskrbi za varovanje (dva reditelja), Bojan Makovec- predsednik KS za
napovedovanje na prireditvi in obveščanje medijev.
Koordinator prireditve je Tina Brlogar, ki poskrbi tudi za obveščanje pristojnih
organov.
Člani sveta KS so bili soglasni, da se prireditev izvede na parkirišču pred gostilno
Žerjav, katerega lastnik je Občina Kranjska Gora, za kar se pridobi ustrezna
dovoljenja. Za izvedbo prireditve ni potrebna zapora ceste, saj prireditev ne bo
potekala na lokalni cesti.
Ad.3.
Pod točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.15. uri.
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Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

