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TURISTIČNO DRUŠTVO RATEČE - PLANICA
Prebivalci Rateč so se začeli ukvarjati s spodbujanjem razvoja turizma že v začetku prejšnjega
stoletja. Leta 1930 so ustanovili Tujsko prometno društvo, katerega namen je bil spodbujati
prebivalce k ureditvi turističnih sob, okolice hiš ter celotne vasi. Razvoj zimskih športov, čista in
neokrnjena narava, ter dobra dostopnost So iz leta v leto privabljale več gostov. Tako je bilo že leta
1939 v Ratečah zabeleženih preko 32.000 nočitev. Današnje turistično društvo, ki nadaljuje
tradicijo Tujskega prometnega društva združuje preko 170 članov. Člani s svojimi aktivnostmi
pomembno prispevajo k razvoju turizma v Ratečah in občini Kranjska Gora. Poleg očiščevalnih
akcij in spodbujanja za ureditev hiš in okolice, člani vsako leto organizirajo tudi več prireditev, ki
so dobro obiskane. Vaški dan je kulturno etnološka prireditev, ki se vsako leto odvija 15. avgusta na
vaškem trgu (na Gorici). Domačinke in domačini oblečejo narodne noše (veliko noš je starih preko
100 let), ki jih z veseljem pokažejo obiskovalcem. Posebej zanimiva je predstavitev izdelave
“žokov“ - izvirnih rateških obuval. Srečanje na Tromeji poteka drugo nedeljo v mesecu septembru.
Obiskujejo ga pohodniki iz Avstrije, Italije in Slovenije. 1509 m visoka Peč je prizorišče druženja
treh narodov in kultur. Ideja za organizacijo Srečanja na tromeji se je razvila iz uspešno izvedenega
Teka treh dežel, leta 1978, ki se ga je udeležilo več sto smučarjev tekačev. Zaradi izjemne medijske
pozornosti ob izvedbi Teka treh dežel so se predstavniki TD Tarvisio- Trbiž ( ITA), TD
Arnoldstein- Podklošter, TD Rateče Planica ter TD Kranjska Gora dogovorili, da bi se tri dežele
skupaj organizirale Srečanje na Tromeji pod naslovom Srečanje treh dežel- Brez meja- Ohne
Granze Senza confini. Letošnje srečanje bo tako že 30. po vrsti. V okviru TD Rateče - Planica
deluje tudi Sekcija za ročna dela. Domačinke različnih starosti, z vezenjem izvirnih motivov,
skrbijo za ohranjanje tradicije ročnih de!. Vsako leto na materinski dan pripravijo razstavo, na kateri
predstavijo svoje izdelke. V letošnjem letu praznujejo 20. let delovanja. TD Rateče —Planica je
delovno društvo. Predstavniki društva 50 aktivni tudi na regionalnem in državnem nivoju.
Prostovoljno delo članov društva daje pomemben pečat k prepoznavnosti Občine Kranjska Gora.
Spodbujanje oddajanja turističnih sob in dogodki, ki jih društvo organizira, imajo poleg pomena za
razvoj turizma v občini, tudi pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, kot so prostovoljnost in
druženje, ohranjanje tradicije in običajev. Še posebej pa velja izpostaviti pomen mednarodnega
povezovanja in dobro sodelovanje s prijatelji in somišljeniki sosednjih držav. Dejstvo je, da vse
evropske povezave izhajajo iz druženja in povezovanja lokalnega prebivalstva na različnih straneh
meja, za kar si prebivalci Rateč, z organizacijo srečanja na Tromeji, prizadevajo že 30 let.
Za posebne zasluge na področju turizma Občinski svet Občine Kranjska Gora PODELJUJE
TURISTIČNEMU DRUŠTVU RATEČE - PLANICA PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA
GORA.

