Poročilo 2014 in plan 2015
Kako se je zaključilo lansko leto, kaj vse smo naredili v javnem zavodu na vseh področjih dela
(muzej, dvorana, bazen) in kakšni so naši plani na slednjih področjih
V javnem zavodu Ratitovec smo bili v letu 2014 kar pridni. Vsi zaposleni smo se nekako spopadli z
različnimi projekti in odgovornostmi, vsak na svojem področju. Vsi smo stremeli k tem, da je naše
delo kvalitetno in družbeno odgovorno. Skušali smo se čimbolje integrirati v okolje na področjih za
katera smo odgovorni, to pa so kot verjetno večina vas že ve šport, kultura turizem in mladina.
No če se osredotočim na konkretna dejstva kaj smo v tem letu res spravili pod streho:
Mladinski center Železniki, je zaživel. Delo v njem pokrivajo prostovoljci, študentje in zaposleni v JZR.
Letos smo za delovanje pridobili 2500€, ki jih bomo v celoti namenili pripomočkom in študentskemu
delu (1 uro prostovoljno ena proti plačilu 5 €) . Nova internetna stran, novi računalniki in mesečni
program na oglasnih deskah FB in internetni strani. Dobro sodelujemo s šolo in smo vedno bolj
organizirani. Počitnice in prosti čas. Dobra udeležba! Dobro sodelujemo z društvi in ponudimo
pomoč. To bomo skušali še izboljšati, mlade vključiti v delo in jim dati večji obseg možnosti.
Prenova plavalnega bazena železniki (delno) , o tem smo že veliko rekli, obisk se je povečal težko bi
pa govorili o zmanjšanju stroškov? Aktivnosti v bazenu (dopoldne šola popoldne PKRŽ in javnost)
Uspelo nam je v bazenu prilagoditi tudi popoldanski urnik v katerem omogočimo vsaj približno
dobre pogoje tako PKRŽ, kot tudi javnosti za rekreacijo in zabavo. Premalo vodenih stvari, kar pa je
težko izpeljati poleg vsega kar je že (tečaji, plavalna šola, rekreacija odraslih, potapljači, ...) in že
sedaj nekatere vse to moti. Med počitnicami bomo še vedno ponujali družinske vstopnice, ki bodo
omogočale družinam ugodnejši vstop v bazen. Prav tako pa bodo ponovno vsi otroci iz šol bivše
škofjeloške občine prejeli vstopnice za enkraten vstop v bazen med počitnicami.
Dvorana se je čez poletje slabo trži, čez zimo je polno kot ponavadi, sicer nekaj manj nočnih terminov
glede na prejšnje sezone. Težave z Galaksom. Mala dvorana bi bila tudi lahko malenkost bolje
zapolnjena, (problem je hrup - montaža klime). Čez poletje bi poizkusili s hostlom v mali dvorani
(pogovor z Alplesom, če bi priskočil na pomoč) V času poletja bomo skušali dvorano uporabiti v
namen razstav, plesnih večerov in ohceti, ki so pri nas lahko še posebej prijetne.
Se skušamo uveljaviti z organiziranjem rojstno dnevnih zabav , aktivnega varstva, tenis tečajev,
plavalnih tečajev, odbojka za punce/mlade,kick box, ... S temi aktivnostmi bomo skušali nadaljevati
oz vztrajati, ter jih tudi povečevati!
Na športnem področju smo izpeljali tudi različne turnirje, ligo v tenisu, ligo v košarki in nazadnje še
ligo v malem nogometu. Naše lige so zelo močne in številčne kajti lig se udeležijo dobre ekipe izven
meja naših občin.
V mesecu septembru so dokaj uspešno potekale tretje igre JZR, ki so se vršile v približno 20 športnih
panogah tako za odrasle kot tudi za mladino oz otroke. Udeležba na igrah zaradi vremenskih razmer
ni bila najboj zadovoljiva. Na igrah so bili udeleženi večinoma domačini, razen redkih posameznikov iz
Škofje Loke, Idrije in Žirov.

Letos in lani nismo vzpostavili drsališče, ker vreme ni obljubljalo daljšega mrzlega obdobja kot 5 dni,
zima kljub stalnemu snegu pretopla.
Aktivni pa smo tudi v muzeju, kjer si v tem trenutku lahko ogledate razstavo o kugi , ki smo jo
pripravili v JZR v sodelovanju z slovenskim inštitutom. V muzeju skrbimo za ohranjanje vseh zbirk in
seveda skupaj z muzejskim društvom postavljamo tudi nove zbirke in razstave. Imeli smo nekaj svojih
razstav in gostili smo tudi nekaj razstav s strani sorodnih muzejev. Muzejsko društvo pa dobro skrbi
tudi za galerijsko dejavnost kjer nam skozi leto pripravi kar nekaj razstav, ki si jih lahko prosto
ogledamo v času uradnih ur. Torej prenovljeni muzej v Plavčevi hiši Na plavžu, prikazuje bogato
železarsko in klekljarsko tradicijo ter zgodovino kraja in pomembne može, zato vas z veseljem
povabimo k nam v goste.
Na področju turizma obiskujemo različne seminarje in delavnice s katerimi pridobivamo določene
informacije za lažje delo na turistični ponudbi v Selški dolini, kjer smo pripravili enodnevne,
dvodnevne in poldnevne pakete v katerih ponujamo predvsem kulturne znamenitosti, podeželje in
šport v selški dolini. S ponudbo želimo privabiti ljudi iz večjih mest, ki potrebujejo miren oddih v
sožitju z lepo naravo na čistem zraku in seveda ob dobri družbi. TIC je vedno bolje založen s
spominki, čipkami ter bogato ponudbo , kakor tudi z informacijami in ... Izdelali smo tudi nove
internetne strani, ki bodo kmalu zaživele v popolnosti. Dobro sodelujemo v lokalnem okolju , TD in
posamezniki. Letos bomo šli v prenovo turističnega vodnika, za katerega smo pridobili proračunska
sredstva 7000€.
Več o vsem tem in še kaj si lahko preberete na naši internetni strani www.jzr.si, ki je vedno bolj
obiskana in jo redno osvežujemo z vsemi možnimi dogodki in skoraj vsak mesec se na strani pojavi
anketa v kateri vas povprašujemo marsikaj.

Kaj pravijo številke za lansko leto in kaj mogoče za prihodnje leto
No kot ste mogoče že slišali smo leto 2014 zaključili pozitivno, česar sem sam osebno zelo vesel,
upam pa da so tudi ostali. Kljub pozitivnemu rezultatu imamo še vedno kar nekaj minusa iz
predhodnega obdobja, kar nam sicer pri samem delovanju povzroča nekaj težav in veliko
pregovarjanj z komitenti, pa kljub vsemu je sedaj že precej precej lažje kot je bilo. Nekoliko smo
zmanjšali stroške, nekoliko bolj smo poprijeli za delo in čim več stvari poskusimo narediti sami.
Nekoliko več se pojavljamo v javnosti, naredili smo nekaj na imenu, ponosno smo izobesili zastave in
nekako se skušamo bolje umestili v prostor, vsaj jaz tako čutim. Kar nekaj smo naredili na razširitvi
naše ponudbe, izvajamo določene dejavnosti, ki so dobre tako za nas, kot tudi za prebivalce selške
doline. Tudi v gostinski dejavnosti smo skušali narediti korak naprej, na terasi bazena smo ponudili
odličen sladoled, v obeh lokalih smo ponudili tudi hrano in več različnih vrst pijače. Torej smo
nekoliko širši v ponudbi, kar privablja goste. Mogoče bi ljudjem za povedat, da če hodijo k nam v
lokale s tem pridobiva celotna občina na kvaliteti, kajti pri nas dobiček iz lokalov ne gre samo v žep ali
obnavljanje lokala temveč vseh objektov ki jih imamo in tudi širjenje dejavnosti. Kot veste smo v
središču Železnikov zato le redko priredimo na bazenu zabave in le ob posebnih priložnostih, toda
tudi takrat to s strani prebivalcev ni ravno najbolje sprejeto, za kar se jim opravičujem , a tudi za
mladino in preostale naše goste je potrebno ob posebnih priložnostih pripraviti kakšno posebnost.
Mislim pa, da je to dobrodošlo za mladino in tiste, ki si morajo poiskati zabavo izven meja naše
občine. Vesel sem, da je v Železnikih toliko športnega duha, da imamo toliko društev in skupin, ki se

čez zimo želijo rekreirati in zapolnijo dvorano od jutra do poznega večera. Dobro sodelujemo z
Občino ki nam nudi finančno oporo v okviru javne porabe sredstev in dobro sodelujemo z OŠ
Železniki, ki tokom dopoldneva koristi vse naše kapacitete ter s tem poskrbi za celodnevno
obratovanje naših objektov, kar je pomemben dejavnik. Dober poslovni rezultat nam je prineslo tudi
zaprtje bazena za 4 mesece, kar je prcej več zmanjšalo odhodke kot prihodke, kljub temu da smo
imeli veliko stroškov poleg obnove tudi mi na svojih plečih. Težave imamo z oglaševanjem, ker
zanimanje za oglaševanje pri nas upada, v obratni smeri bi pa mi morali povečati naše oglaševanje
kar pa je tudi kar zalogaj za nas.
Vsekakor je naša želja še izboljšati ponudbo in kakovost na vseh področjih (šport, mladina, kultura,
turizem) s katerimi se ukvarjamo. Otroško igrišče in igrišča v sklopu parka bodo skozi celo poletje
dnevno odprta od 8 ure zjutraj in tja do 22 ure. Poleti bomo ponovno odprli tako bazen kot tudi
teraso, kjer se bodo ljudje lahko ohladili in sprostili. Dvakrat tedensko bo v večernih urah delovala
tudi savna, za tiste ki bi si pa želeli savno najeti pa tudi obstaja več možnosti. V prihodnjem zimskem
obdobju bomo pa skušali savno odpreti enkrat tedensko tudi dopoldan kar nam letos ni uspelo?
Poskrbeli bomo za oživitev Juretove ideje torej trga pred plavžem z dvema tancalicama in šahom.
Dobro bi bilo če bi oživili tudi muzejsko dvorišče v času odprtja muzeja z postavitvijo miz in možnostjo
postrežbe ustekleničene pijače? (tudi za domačine)
Naša glavna investicija letos bo še vedno ureditev zunanje garderobe in tuše za igralce tenisa ter
zvišati nivo terase bifeja na bazenu z novimi ploščami. Mogoče bi bilo dobro tudi iti v izgradnjo
nadstreška pri vhodu v dvorano iz parkirišča, kjer vse zamaka in se dela velika škoda.
Moja želja je da bi uredili urejen piknik prostor za dvorano predvsem namenjen družinskim kosilom.
Piknik prostor vsekakor ne bodo namenjeni zabavam pozno v noč, ampak bi bil ugoden najem možen
le tokom dneva za družino ali prijatelje, ki bi si zaželeli kositi zunaj oz zapeči na žaru eno dobro
zarebernico. (vsekakor ga je potrebno ograditi).
Vztrajati in zagotavljati vse potrebno za nadaljnjo prenovo plavalnega bazena,žal ne več toliko iz
vidika turizma oz turističnih vzgibov, ampak bolj z vidika uporabnosti same kopališke dejavnosti in
urejenosti prostorov ter povečanjem kvalitetnih dejavnosti (savna, masaža, otroški bazen,garderobe,
terasa, napihljiva igrala, ...)
V predlog za proračun sem dal in nič od tega ni bilo odobreno: Barvanje severno zahodni del ostrešja
pri dvorani , Barvanje igral na stadionu, Klimatizacija male dvorane, Menjava pip in ventilov v
tuširnicah plavalni bazen , Prenova stopnic na galerijo ob muzeju
Morebitni dodatni izzivi
- izkoristiti neuporabno teraso ob južnem delu dvorane
- kaj storiti z baliniščem, kako pripeljati balinarsko dejavnost nazaj v Železnike
- oživeti teraso na športnem parku- mogoče letni kino, - mogoče ponudba za sladokusce (sladice in
raznovrstna tuja piva le za izbrane okuse)
- napihljiva igrala, prof trampolini
- adrenalinski park pod stropom dvorane
- nakup drsališča
- zunanji bazenček
- plezalna stena za dvorano
- injektiranje in tesnenje razpok pod bazenom

- izdelava odra v skladišču za zimski čas ter notranje minimalne preureditve prostorov, ki ne bodo
vplivale na kasnejšo prenovo
Kako se počutim zdaj, ko zaključujem prvi mandat kot direktor JZR v Železnikih
No naj se najprej zahvalim vsem mojim sodelavcem, ker so me lepo sprejeli v svojo sredino in ker
dobro sodelujemo. Brez njih to o čemer smo danes govorili ne more uspeti. Upam, da mi zaupajo in
da tako kot jaz verjamejo v mojo vizijo, v nujno potreben razvoj JZR, razširitev naše dejavnosti in
dvigovanje nivoja obstoječi dejavnosti. To zmoremo le s prizadevnostjo in sodelovanjem med nami.
Sam osebno sem izredno zadovoljen s trenutno službo, vidim še veliko izzivov in možnosti
napredovanja. Vem da so vedno na poti polena in zakoni, a z močno voljo in sodelovanjem se vedno
doseže tisto česar si želimo in v kar verjamemo, da prinaša razvoj, zadovoljstvo in boljšo prihodnost.
Se mi zdi da sem se nekako ujel v to delo in da je še nekaj tega za postoriti, tako da sem se odločil za
ponovno kandidaturo v mesecu maju 2015!

