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PLAKETO
za leto 2016

FRANCETU BENEDIKU,
(rojen 31. januarja 1941, stanujoč Selca 92, Selca)

za dolgoletno ustvarjalno delo na različnih področjih življenja.
U T E M E L J I T E V:
France Benedik se je rodil leta 1941. Po takratni Nižji gimnaziji v Železnikih je nadaljeval
šolanje na Učiteljišču v Ljubljani. Po diplomi leta 1961 je eno leto učil na Osnovni šoli
Lenart nad Lušo. V drugi polovici šolskega leta 1963/64 je učil na Podružnični šoli
Dražgoše. V letu 1964 se je vpisal na Pedagoško akademijo v Ljubljani smer matematika
in fizika in leta 1967 diplomiral. V tem letu se je tudi zaposlil na Osnovni šoli Železniki
in bil leta 1970 imenovan za ravnatelja te šole. Delo ravnatelja Osnovne šole Železniki je
opravljal do leta 1979.
Učni uspeh se je v teh devetih letih zelo izboljšal. Osip učencev je šola zmanjšala na 4,5
odstotka, kar pomeni, da le 5 učencev od 820 ni naredilo vseh osem razredov. France
Benedik je leta 1978 za uspešno vodenje šole prejel malo plaketo Občine Škofja Loka.
Osnovna šola pa naslednje leto veliko plaketo Občine Škofja Loka.
France Benedik je leta 1982 odšel za štiri leta v podjetje Alples. Bil je tudi predsednik
Krajevne skupnosti Železniki. V tem času je bil izveden referendum za asfaltiranje cest,
izgradnjo mrliške vežice in izgradnjo športne dvorane. Največja akcija pa je bila
izgradnja telefonskega omrežja v Krajevni skupnosti Železniki.
Nekaj let je bil predsednik Športnega društva Iskra Železniki. Kot ravnatelj Osnovne šole
Železniki je sodeloval tudi pri ustanovitvi Pihalnega orkestra Alples. Člane Pihalnega
orkestra je peljal tudi na gostovanje v pobrateno občino Medicino.
Konec 80. let je organiziral, da je Petrol TOZD Prodaja dalo dotacijo v višini 50.000,00
DEM, kar je omogočilo odkup Groharjeve hiše v Sorici.
Leta 2001 pa ga je ministrica za šolstvo RS imenovala za ravnatelja Osnovne šole Cvetka
Golarja. V šolskem letu 2001/2002 je Osnovna šola Cvetka Golarja pričela z uvajanjem
devetletne osnovne šole. Tega leta se je šola vključila tudi v projekt Šolske košarkarske

lige in vse do leta 2006 dosegala 1. mesto med šolami v tem projektu. France Benedik je
bil za svoj prispevek pri Šolski košarkarski ligi leta 2002 nagrajen.
Po upokojitvi leta 2006 dela v prostovoljnih organizacijah. Je predsednik Meddruštvenega
odbora planinskih društev Gorenjske in član Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
in član Upravnega odbora Planinskega društva za Selško dolino Železniki in član
Občinskega odbora Socialnih demokratov Železniki.
France Benedik je predsednik Društva slovensko-danskega prijateljstva. Lani je že osmič
organiziral in peljal najboljše nagrajene dijake na vseslovensko srednješolsko ekskurzijo
na Dansko.

Železniki, 30. junij 2016

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJ:
OBČINSKI ODBOR SD ŽELEZNIKI S PODPORO PLANINSKEGA DRUŠTVA ZA SELŠKO
DOLINO ŽELEZNIKI IN MEDDRUŠTVENEGA ODBORA PLANINSKIH DRUŠTEV
GORENJSKE
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