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OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PLAKETO
za leto 2014

JANEZU ŠOLARJU,
(rojena 7. aprila 1934, stanujoč Selca 125, Selca)

za dolgoletno aktivno delo v Krajevni skupnosti Selca in
v Društvu upokojencev Gorenjske.

U T E M E L J I T E V:
Janez Šolar se je rodil 7. aprila 1934. Po končani srednji strojni šoli se je zaposlil v Alplesu
v Železnikih. Izobraževanje je nadaljeval ob delu in si pridobil naziv univerzitetni
diplomirani ekonomist.
V Alplesu je vodil izgradnjo proizvodne hale strojegradnje, toplarne in toplovodnega
omrežja v delu Železnikov. Od leta 1982 je osem let kot direktor vodil dejavnost
strojegradnje, energetike, vzdrževanja in komunale.
V Krajevni skupnosti Selca je v letu 1970 prevzel vodenje vaškega odbora Selca, štiri leta
kasneje pa vodenje Krajevne skupnosti Selca. V njegovem mandatu so asfaltirali ceste
skozi naselja, organiziral je odvoz komunalnih odpadkov v Selcih in Dolenji vasi. V letu
1976 je prevzel vodenje gradbenega odbora za izgradnjo šole v Selcih, otvoritev je bila v
avgustu 1982. Leta 1983 je prevzel vodenje gradbenega odbora za izgradnjo telefonskega
omrežja v KS Selca. Skupaj z izvajalcem del je izdelal načrt telefonskih priključkov in
vodil izgradnjo telefonskega omrežja.
Po upokojitvi pa se je posvečal upokojencem. Vključili so ga v Pokrajinski odbor zveze
upokojencev Gorenjske in ga leta 2007 izvolili za predsednika Pokrajinske zveze. V
mandatu od 2007 do 2011 je za Pokrajinsko zvezo opravil nešteto prostovoljnih ur. Vsako
leto je sodeloval na večini občnih zborov po Gorenjski. Sodeloval in organiziral je
kulturna, športna in vsakoletna srečanja upokojencev Gorenjske.
Janez Šolar je veliko doprinesel k razvoju Krajevne skupnosti Selca in nazadnje k
organiziranosti Društev upokojencev na Gorenjskem. Janeza Šolarja odlikuje predvsem
njegova delavnost, vestnost in natančnost pri delu. Delal je predvsem v dobro krajanov

Krajevne skupnosti Selca in vseh upokojencev Gorenjske, zato si ob življenjskem jubileju
zasluži plaketo občine Železniki.

Železniki, 30. junij 2014

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJ:
OBČINSKI ODBOR SD ŽELEZNIKI S PODPORO KRAJEVNE SKUPNOSTI SELCA
Obrazložitev pripravil:
France Benedik
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