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SPOŠTOVANI KRAJANI  

Po tej poti Vas želimo obvestiti, da bo v soboto in nedeljo, 24.7. in 25.7.2021, skozi vaš kraj potekala 
hitrostna preizkušnja mednarodnega: 

8. RALLY ŽELEZNIKI 

Rally šteje za Državno in Pokalno prvenstvo Republike Slovenije, MITROPA pokal, in Hrvaško prvenstvo. Za tekmovanje na tem rallyu 
vlada veliko zanimanje, tako med tekmovalci iz Slovenije, kot tudi iz tujine. To nedvomno pomeni tudi lepo promocijo vašega kraja. 
Zaradi narave prireditve morajo biti ceste v času trajanja Rallya popolnoma ZAPRTE. Ob morebitnem nujnem dogodku bomo dirko 
takoj ustavili, da omogočimo prehod policijskemu, reševalnemu ali gasilskemu vozilu, ki bo v času rallya na startu vsake hitrostne 
preizkušnje. 

Za vašo lažjo organiziranost vas obveščamo, da bodo naslednje ceste ZAPRTE:  
 

Dašnica – Podlonk - Železniki  

- SOBOTA, 24. julij 2021, od 15:40 – 21:40 URE, 
 

Sorica – Petrovo Brdo - Podrošt 
- NEDELJA, 25. julija 2021, od 8.50 – 16.50 URE, 
 

Rudno – Dražgoše – Lajše – Selca  
- NEDELJA, 25. julija 2021, od 9.30 – 17.30 URE, 
 
V petek 23.7.2021 od 15:00 do 20:00 ure in v soboto 24.7.2021 od 7:00 do 12:00 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 
podatke o kršiteljih bomo posredovali policiji. 
 

Prosimo vas, da v času rallya 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 

ogleda prog in rallya, 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 se lahko obrnete na organizatorja na info@omikronplus.si ali pokličete 031 889 939. 
Informacije o tekmovanju bodo objavljene na spletni strani rallya http://rally.omikronplus.si 

Vsem prebivalcem na območju Rally Železniki se najlepše zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje, saj tak dogodek za 
nekaj dni povsem spremeni ritem ustaljenega življenja. Zahvaljujemo se za vaše sodelovanje, pa tudi pomoč pri izvedbi tega 
dogodka. Hvala. 

Želimo Vam obilo užitkov ob spremljanju rallya!                                                                                                                              

 ŠD Omikron Plus 

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

