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SPOŠTOVANI KRAJANI ! 

Želimo vas obvestiti, da bo v soboto, 4. Julija 2015, skozi vaše naselje potekala hitrostna preizkušnja 
avtomobilistične dirke 

2. RALLY ŽELEZNIKI 

Dirka šteje za Državno in pokalno prvenstvo Republike Slovenije in je nadaljevanje lanskoletnega 1. Sprint Rallya, prvega 
rallya po 29 letih v naši okolici. Za tekmovanje na tej dirki vlada veliko zanimanje, prav tako pa veliko zanimanje vlada 
med navijači tega športa, kar pomeni, da se bo na vseh preizkušnjah zbralo veliko gledalcev iz vse Slovenije, pa tudi iz 
tujine. To nedvomno pomeni tudi lepo promocijo vašega kraja. Zaradi narave prireditve mora biti cesta v tem času 
popolnoma ZAPRTA, ob morebitnih urgentnih dogodkih pa se bo dirka takoj zaustavila, da bo omogočen prehod 
policijskemu, reševalnemu ali gasilskemu vozilu, ki bodo v času dirke na startu vsake hitrostne preizkušnje. 

Za vašo lažjo organiziranost vas obveščamo, da bodo ceste:  

Podjetje Niko – Vrhovc – Tuškov grič – Jemc (Davča) 

ZAPRTA V SOBOTO, 4. julija 2015 od 7:30 – 12:45 URE 

Zgaga – Petrovo Brdo – Sorica in obratno 

ZAPRTA V SOBOTO, 4. julija 2015 od 8:00 – 13.15 URE 

Dašnica – Podlonk – Železniki in obratno 

ZAPRTA V SOBOTO, 4. julija 2015 od 14.15 – 18.45 URE, 

Cesta na Prtovč, (dostop na Ratitovec) 

ZAPRTA V SOBOTO, 4. julija 2015 od 14.15 – 18.45 URE, 

Rudno – Dražgoše – Lajše – Selca in obratno 

ZAPRTA V SOBOTO, 4. julija 2015 od 14.30 – 20.30 URE, 

V petek 3.7.2015 od 09:00 do 17:00 ure, bo na teh relacijah potekal tudi organiziran ogled proge, ki ga tekmovalci 
opravijo s civilnimi vozili, ob tem pa morajo strogo upoštevati cestno prometne predpise. Če bi opazili, da kdo 
resno krši prometne predpise, nam to sporočite na telefonsko številko organizatorja (031) 889 939 in voznike 
bomo kaznovali ter podatke posredovali policiji. 

V času dirke vas prosimo, da podrobno upoštevate navodila športnih funkcionarjev in redarjev, ki bodo skrbeli 
za vašo varnost in varnost gledalcev ob progi. Rally je namreč avtomobilistična dirka, te pa so lahko tudi 
nevarne. Zato vas prosimo, da v času dirke, navsezadnje pa tudi v času ogleda proge, pazite na svojo, predvsem 
pa tudi na varnost otrok. Prav tako vas prosimo, da domačim živalim onemogočite dostop do ceste oziroma 
proge. 

Za vse dodatne informacije vas prosimo, da pošljete e-pošto na info@omikronplus.si ali nas pokličete na (031) 
889 939. Informacije o tekmovanju bodo objavljene na spletni strain dirke http://rally.omikronplus.si 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas športno pozdravljamo, hkrati pa vam želimo obilo užitkov ob 
spremljanju dirke! 

Organizator:  

ŠD Omikron Plus  

mailto:Info@omikronplus.si
mailto:info@omikronplus.si
http://rally.omikronplus.si/

