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MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY 

 

VSEM SODELUJOČIM V PROJEKTU 

ENTENTE FLORALE 2015 

Slovenj Gradec, 29. junij 2015 

Spoštovane sodelavke, cenjeni sodelavci, spoštovani sodelujoči v projektu! 

Kot veste, je za nami ocenjevalni dan v tekmovanju Entente Florale. Najbrž se vsi zavedamo 

promocijskega učinka sodelovanja v tem vseevropskem tekmovanju v urejenosti mest ter da visoka 

uvrstitev in morebitna medalja pomenita povečanje prepoznavnosti našega mesta, hkrati pa tudi 

potrditev, da naši napori za izboljšanje bivanjskega okolja niso neopaženi. 

Projekta, ki je bil sam po sebi zelo zahteven, saj je bilo potrebno pripraviti kopico materialov ter 

mesto v najboljši luči predstaviti komisiji, se je v okviru mestne uprave lotil team zaposlenih, ki so ob 

svojem rednem delu žrtvovali veliko svojega prostega časa, da sta ogled in ocenjevanje potekala 

nemoteno. Ožji team, ki ga je vodil in koordiniral sodelavec Boštjan Temniker, so v upravi sestavljali 

še Dušan Stojanovič, Mateja Pečoler in Miha Šteharnik. Vsem naštetim čestitam in se jim 

zahvaljujem. Poleg omenjenih sodelavke in sodelavcev pa so se v upravi trudili tudi ostali: Rozalija 

Lužnik, Aljoša Krivec, v JZ Spotur Marija Lah, v JP Komunala pa Damjan Merzdovnik. Zahvala in 

čestitke pa veljajo tudi vsem tistim sodelavcem, ki jih nisem posebej omenila, pa so s svojim delom in 

prispevki pomagali pri oblikovanju materialov za komisijo, predstavnikom društev, institucij, 

občinskega sveta (gospodu Borisu Raju, gospe Martini Šisernik in gospodu Petru Cesarju, ki so z 

komisijo in našimi sodelavci preživeli ves dan) posameznicam in posameznikom ter društvom in 

ustanovam, ki so vsak po svojih najboljših močeh pripomogli, da je bila ocena ugodna in da smo 

Slovenj Gradec predstavili tako, da smo lahko na naše mesto vsi le še bolj ponosni. 

Vodstvo občine zelo ceni napore in trud vsakega posameznika, ki prispeva k dvigu našega ugleda v 

javnosti in ki s svojim delom prispeva svoj kamenček v mozaik kakovosti našega dela, dostopnosti 

občanom ter napredku in razvoju naše mestne občine.   

Najlepša hvala in iskrene čestitke. 

S spoštovanjem, 

Vesna Kozlar, univ. dipl. ekon., 

direktorica občinske uprave 


