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Medvode - Osnovno solo je
V medvoski obcini zakljucilo 160 devetosolcev.: Zupan
NejcSmolejevzadnjihdneh
obiskal vse stiri osnovne sole,
kjer se je srecal z najuspesnejsirni. Iz skupaj devetih
oddelkov devetih razredov je
kar 47 ucencev doseglo odlic~n uspeh V vseh letih sola-

letosnji generadji je tudi veliko nadarjenih sportnikov
in umetnikov. Devetosold
SO zupanu V Sproscenem pogovoru predstavili svoj pogled na dosedanje solanje,
name za naprej in karieme
ter prostocasne cilje. Zupan
je izrazil zeljo, da ostanejo
ali postanejo aktivni v lokalni skupnosti. Podelil jim je
zupanovo priznanje za izje-

Zupan Nejc Smote med obiskom najuspesnejsih
devetosolcev na Osnovni soli Pirnice / Foto: arhiv Obline Medvode
n ja. Stevilni so obcino uspes 0
no zastopali tudi na regijskih
in drzavnih tekrnovanjih. V

rnne dosezke V casu solanja
in vstopnice za dogodke Po·
letje med vodarni, .

Podaljsali zaporo drzavne ceste pri Lajsah
Lajse- Drzavna cesta Zelezniki-Kropa je ~a odseku pri Lajsah,
kjer poteka sanacija plazu, se vedno zaprta za promet. Popolna zapora je bila sprva predvidena za prvo polovico junija, a
so jo podaljsali do konca meseca. Obvoz je mozen od Krope
dq Naklega, Kranja in Skofje Loke v Selsko dolino.

Medse vabimo novega sodelavca ali sodelavko na delovnem
mestu direktorja (m/z) podjetja SOTESKA VINTGAR turizem, gostinstvo in druge dejavnosti, d.o.o., ki bo strateska
vez med upravnim odborom (UO)TD Gorje in bovodil podjetje.
Ce odlicno poznas prodajo in marketing turisticnih destinacij
in ti vodenje ter motiviranje sodelavcev nista tuja, si odgovorna, samoiniciativna, odl'ocna oseba s strateskim razmisljanjem,
potem se nam predstavi.
OPIS DEL IN NALOGNA DELOVNEM MESTU:

- vodenje, organiziranje in koordinacija dela d.o.o. in UO TD
Gorje ter spremljanje realizacije
- prodaja in marketing turisticnih produktov
- vodenje administrativno pravnih zadev, vezanih na upravljanje podjetja
- priprava financnih porocil in strateskih nacrtov delovanja
podjetja
- vodenje dela v skladu s strateskimi, poslovnimi in operativnimi nacrti podjetja
- analiziranje obstojecih in no_vih potencialnih trgov
- usklajevanje opravljanja nalog vodstva
- pridobivanje ponudb in sodelovanje v postopku priprav
pogodb
- sledenje in priprava dokumentacije na razpise povezane z
razvojem turisticne dejavnosti
- notranja in zurianja korespondenca in organizacija sestankov
- urejanje osnovnih pravnih, kadrovskih in spiosnih zadev
- predlaganje izboljsav ir:i inovacij ter stalno uvaJanje novosti
motiviranje, usposabljanje, optimizacija dela zaposlenih
- pripravlj~nje operativnih plancivter sodeiovanje pri pripravi
strateskih razvojnib projektov
- vodenje evidenc, priprava analiz, porocil ter prezentacij
·
- zastopanje podjetj~ v sirsi javnosti
- sposobnost hihega prilagajanja spreminjajocemu se delovnemuokolju.
Vee o tem na www.vintgar.si/zaposlitev/
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Castni obCan boJan Oblak
Eden najboljsih nogometnih vratarjev, na sv~tu Jan Oblak, ki je znan tudi po svoji humanitarnosti, bo
·
konec tega meseca postal castri( obcan SkofJe Loke.
VILMA STANOVNIK

Skofja Loka - Na junijski
seji so clani skofjel.oske- ·
ga obcinskega sveta potrdili letosnje dobitnike obcinskih priznanj. Kot je ·pojasnila predsednica Kornisije
za mandatna vprasanja, VO- .
litve in imenovanja Melita ·
Rebic, so v razpisnem rqku
prejeli deset pobud ii_p'o delitev priznanj. Na seji kornisije so o njih glasovali in obcinskemu svetu predlagali,
da podeli naziv castnega obcana nogometasu Janu ob~
laku za njegove uspehe, velik prispevek k prepoznavnosti Skofje Loke in Slovenije v svetu ter za njegovo humanitamo dejavnost in pomoc loskim sportnikom.
Zlati grb si je za vestno in
pozrtvovalno delo v dobrobit vseh Locanov ter ohranjanje zgodovinskega pomena nase tradidje zasluzila Jozica Znidarsic.
Za kvalitetno in vsestransko delovanje zdruzenja in
·ohranjanje vrednost NOB
ter dolgoletno organizadjsko odlicnost bo srebrni grb
prejelo Z9TIJ.Zenje borcev za
vrednoteN◊B Skofja Loka.
Srebrni grb Obcine Skofja Loka si je za prizadevno
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Jan_Oblak bo od konca tega meseca castni obtan Skofje Loke. / Foto: Gorazd Kavlil
Bernik za prizadevno delo
pri promodji kraja, lokalne
skupnosti in prispevek na podrocju druzabnega zivljenja.
Kot je ob aplavzu svetnikov
Bronasta grba bosta prejela letosnjim nagrajencem povedal zupan Tine Radinja, bodo
Joze Krmelj z;i pozrtvovalno
in dolgoletno uspesno ·delo
zasluzena priznanja nagrana kov~l<;em . podrog1_1 ter " _jend pr~jeli na ~lqyesrios,ti;ob
uspei n o <leio-pri ohxarija~ obcinskem prazniku, ki bo
30. junija na Skofjeloskem
nju in nadaljevanju tradidje
gradu.
obrti in umetnosti-ter Jozefa

Letosnja slovesna prireditev s podelitvijo priznanj ho
potekala 30. junija na lo~kem gradu, saj ima ta clan
Skofja Loka svoj .praznik. ·
delo in prepoznavnost Skofjeloskega pasijona · tako
doma kot v svetu ter njegovo poglobljeno d~o pri ohranfan1u 'zgodovinske in iculturne dedis<;:ine zasluzil Aleksander Iglicar.
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Novi Sef kranjske mestne uprave
SIMON SUBIC

Kranj - V ponedeljek je vodenje kranjske mestne
uprave prevzel Bcijan Veselinovic, nekdanji direktor
Slqvenske tiskovne agenci- ·
je (STA). Z mesta direktorja
STA je odstopil septembra
lani zaradi nefinandranja javne sluzbe agencije s
strani drzave. Za direktorja mestne uprave Mestne ·
obcine Kranj (MOK) je bil
na javnem i:-azpisu izbran
med sestimi kandidati. VeBojan Veselinovic, novi direktor mestne uprave / Foto: Tin a Dok l
selinovic je vodenje mestne
»Po desetletjih dela.na popa je na obcini zadolzen za
uprave prevzel od Bora
drocju medijev se veselim
Rozmana, ki je svoj manstrokovno v'cidenje projektov.
sodelovanja z ekipo na celu
dat predcasno koncal, zdaj

z Matjazem Rakovcem, ki ga
cenim kot uspesnega gospodarstvenika in zupana. To
mora OStati tudi V prihodnje,
kajti MOK je sredi velikih
razvojnih projektov. Kolektiv mestne uprave bo storil
vse za njihovo uspesno sklenitev,« je za Gorenjski glas
povedal Veselinovic. »Se kot
novinar sem ob nastajanju
Slovenije sprernljal sprejetje lokalne in druge zakonodaje, ki predstavlja normativni okvir za lokalne skupnosti. Ze prvi vtisi na novem
delovnem mestu pa mi dajejo podlago za optirnizem, da
Kranj v resnid zmore vec,«
je dodal.

ilm OvCarstvo v preddvorskih gorah
Preddvor - V sklopu praznicnega junija v Preddvoru si jutri, v soboto, 18. junija, ob 20 .
urivdvoranikultumegadorna
lahko ogledate dokumentarno-igrani film Ovcarstvo

Josipine Tumograjske. » Film
v preddvorskih gorah. Vabi
Kulturno-umetnisko drustvo - predstavlja pomemben priMatije Valjavca Preddvor, spevek k ohranjanju nase
kultume dediscine: ohranja
ki je celovecerec po celoletradicijo ovcereje na Zaplati
tnem ustvarjanju premiemo
predstavilo decembra lani in
in za njo, ze pozabljena dela
in obicaje, povezuje generadje pred kratkini zanj prejelo
je ter ohranja pristno narecno
obcinsko priznanje - plaketo

govorico, ki jo le redko kje se
slisimo. Z vsem tern presega
lokalne meje in ponese lepote
nase obcine v svet, lepote nasih gora pa pribliza tudi tistim, ki tja gor ne morejo vec,«
je med drugim zapisano v
utem eljitvi priznanja.

