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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA

Datum : 01.02.2016

ZAPISNIK
12. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek ob 19.00 uri v prostorih
KS Rateče-Planica.
Prisotni: Anja Mežik, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Jožef Lavtižar, Tina Brlogar,
Robert Kerštajn, Primož Oman, Jelka Oman, Polona P. Erlah
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Srečanje s predstavniki društev v Ratečah ( povezovanje z NC Planica,
problematika društev,…)
3. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Predsednica je pozdravila vse navzoče in v nadaljevanju predlagala članom, da podajo
morebitne pripombe na zapisnik zadnje seje.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsednica predlagala
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.2.
Predsednica je pozdravila predsednike društev in predstavila namen sklica sestanka.
Povedala je, da je sklicala sestanek z namenom, da se Rateče povežejo z NC Planica.
Predsednike pa povabila, da podajo pobude katere bi kasneje prenesli direktorju
Zavoda za šport Planica Jelku Grosu.
Predsednik TD Rateče-Planica je predstavil poglede TD Rateče-Planica. Društvo
namerava v letošnjem letu ponatisniti prospekt Rateč, k ponatisu bi povabili tudi NC
Planica.
Na vhodu v Planico, stari dve skakalnici bi z prostovoljno akcijo uredili in opremili z
napisom Rateče-Planica, pozimi bi tam uredili sankališče za otroke.

Sonja Kavalar je izpostavila zaračunavanje parkirnine v Planici, domačinom je
potrebno zagotoviti brezplačna parkirišča.
Objavljen je bil tudi razpis za izbor spominkov, pričakovala je, da se bo prijavilo večl
domačinov.
Jožef Lavtižar je izpostavil, da je potrebno imeti jasne cilje kaj želimo od Planice
Polona P. Erlah pričakuje sodelovanje v obliki panojev za žabe.
Robi Kerštajn je pojasnil, da tekači uporabljajo proge v Planici zaenkrat zastonj.
Skakalnice pa se zaračunavajo, kar predstavlja za društvo velik strošek.
Tekme na skakalnicah izvajajo brezplačno, vendar sodelujejo na delovnih akcijah.
Izrazil je svoja pričakovanja, da lokalno društvo dobi za uporabo objektov popust, če
že ni možno, da se zagotovijo brezplačno. Društvo potrebuje tudi manjšo pisarno, kjer
bi uredili arhiv.
Primož Oman je izpostavil pričakovanja TD, društvo lahko sodeluje s ponudbo hrane
in pijač na večjih prireditvah, potrebno pa bi se bilo dogovoriti za pomoč pri
sofinanciranju promocijskega materiala.
Na koncu se je predsednica zahvalila vsem predsednikom za udeležbo in povedala, da
bo povabila na sestanek Jelka Grosa, kateremu bo predstavila predloge.
Ad.3.
Pod točko razno so pregledali člani gradivo za občinsko sejo, ustavili so se pri Odloku
o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora, kot pravnemu nasledniku LTO
Kranjska Gora.
Jožef Lavtižar je izpostavil prometni prepovedano za pešce v dolžini 1,9 km v smeri
Rateče-Planica in nazaj. Člani so predlagali, da se pošlje na DRSC dopis v zvezi z
namestitvijo spornega prometnega znaka.
Na predlog članov se pošlje dopis tudi na Direkcijo RS za vode, v zvezi z ureditvijo
Čarijavega grabna in zgraditvijo prodnega zadrževalnika v Ledinah.
Člani so tudi predlagali, da se namesti na Žerjavavo hišo ogledalo. Odsek ceste na tem
delu je nepregleden in nevaren.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica:
Sonja
Kavalar

