Spoštovani častni občani,
cenjeni občinske svetnice in svetniki, dosedanji in bodoči,
(kolega/i župan/i),
dragi občanke in občani.
Izjemno sem vesel, da imam vnovič priložnost stati tu, pred vami
in vas sedaj, ko vstopamo v praznični čas, nagovoriti. Najprej bi
se vsem, ki sodelujete oziroma sodelujejo v procesu razvoja
Mestne občine Novo mesto, zahvalil. Vsi smo vedeli, kaj Novo
mesto potrebuje. Izkazalo se je, da je pot, na katero smo pred
štirimi leti pogumno stopili, prava. Zadovoljni smo lahko z
doseženim, pred nami pa je še veliko izzivov, ki se jih bomo, kot
do sedaj, lotili in verjamem, upravičili dano zaupanje. Zavedam
se namreč, da je v današnjih časih težko zaupati. Zato sem še
posebej hvaležen vsem, katerih zaupanje imam oz. ima naša
ekipa.
“Nihče ni nikdar zadovoljen tam, kjer je,” je povedal Mali princ.
Ob tem sem se zamislil in ugotovil, da ima še kako prav. Vendar
nezadovoljstvo ni dobro stanje duha. Želel bi si več pozitivnih
misli in dobronamernosti med nami. Še posebej, ker nam gre kot
skupini ljudi, ki se je skupaj znašla na geografsko omejenem
območju, dobro. Če pogledamo leto 2018 je bilo zastavljeno
ambiciozno. Uresničili smo veliko večino ciljev, najpomembneje
pa je, da nam je to uspelo skupaj. Skupaj z vsemi triindvajsetimi
krajevnimi skupnostmi, skupaj s številnimi društvi in
organizacijami. Skupaj z vsemi družbeno odgovornimi podjetji.
Skupaj s požrtvovalnimi posamezniki. Zaradi vseh nas, ki smo
aktivni za razvoj Mestne občine občine Novo mesto - ne glede
na to, ali delujemo v Novem mestu ali od kod malo dlje – je
zadovoljstvo z življenjem v naši občini iz leta v leto višje.
Veliko je priložnosti, ki jih na Mestni občini Novo mesto
nameravamo zagrabiti in trdo delati, da bomo še naprej mestna
občina, v kateri se najkakovostnejše živi. Bi pa raje, kot za
naštevanje uspehov iz let, ki so za nami, čas, ki ga imam ob tej

priložnosti, izkoristil za to, da z vami delim, s čim vse smo po
mojem mnenju v našem okolju lahko zadovoljni.
Kot nekdo, ki sam prihaja iz gospodarstva, se moram najprej
ustaviti pri uspešnih novomeških podjetjih, ki ne samo, da
ustvarjajo nadpovprečne rezultate v panogah, katerih del so,
ampak vključujejo tudi veliko večino novomeškega aktivnega
prebivalstva in tako soustvarjajo blaginjo naših ljudi. Verjetno
tudi sami veste, da je dandanes težko najti dober kader. To vemo
tudi na občini. Posameznik ali posameznica, ki ne samo da hodi
v službo, ampak tudi konstruktivno prispeva svoje ideje in
energijo za napredovanje organizacije kot celote, ima za
vsakega delodajalca izjemno vrednost. Zato je dober
delodajalec tisti, ki to ve, in poleg ustvarjanja vrednosti,
soustvarja tudi okolje, v katerem je lepo delati in živeti. Zato smo
res lahko hvaležni podjetnikom in gospodarskim družbam, ki so
si Novo mesto izbrali za svoje in vsako leto vlagajo v naše ljudi
in okolje.
Na območju celotne občine veliko energije, znanja in volje v naše
ljudi vlagajo tudi številne civilno-družbene organizacije.
Sodelovanje z njimi krepimo iz leta v leto. Tudi z občinsko
podporo, predvsem pa uspešnim vključevanjem prostovoljcev
izvajajo številne programe, ki obogatijo vsakdan naših občank in
občanov vseh starosti. Trudijo se vključevati posameznike v
času, ko so le ti prehitro izključeni iz skupnosti, bodisi zaradi
socialnih, zdravstvenih ali materialnih okoliščin. Vsem
prostovoljcem v imenu lokalne skupnosti in vseh, katerim je
njihovo delovanje namenjeno, ob skorajšnjem mednarodnem
dnevu prostovoljstva, izrekam globoko zahvalo.
Skoraj vsakič, ko dobim priložnost spregovoriti, ne grem mimo
naših krajevnih skupnosti in sodelovanja, ki se je na tej najnižji
ravni lokalne organiziranosti vzpostavilo in pomembno
prispevalo k premikom, vidnim na celotnem ozemlju naše
občine. Člani svetov krajevnih skupnosti požrtvovalno
predstavljajo most med občani in občankami ter občino in državo

in so v veliko primerih nosilci projektov, ki jih naši ljudje vidijo kot
korake k izboljšanju okolja, v katerem živimo. Gre za participacijo
ljudi na najbolj neposreden način in to želimo še naprej negovati.
Priložnost, ki jo sam vidim se skriva tudi v novomeškem javnem
sektorju. Pa ne zgolj tistem, občinskem, ampak čisto celotnem
javnem sektorju, ki deluje v naši občini. Intenzivno razmišljamo,
kako vse te posameznike, ki skrbijo za javno dobro, še bolj
motivirati in doseči zavedanje, da delujejo v dobro svojih
soobčanov. V dobro Novega mesta in vseh okoliških krajev. Vsi
zdravstveni delavci, redarji, komunalni delavci, občinski uradniki,
uslužbenci upravnih enot, inšpektorji, policisti, vzgojiteljice,
kulturni delavci, šolniki, vsi funkcionarji moramo dobrobit vseh
novomeščanov in novomeščank postavljati na prvo mesto. Vsak
dan znova, moramo izbrati rešitve, ki koristijo večini naših ljudi.
Tako že delujemo jaz in moji sodelavci, na kar sem resnično
ponosen.
“Čuj mojo skrivnost. Zelo preprosta je: Kdor hoče videti, mora
gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno,” je najslavnejši citat
Malega princa. Bistvo vsega povedanega nocoj je, da obstajajo
štirje pomembni stebri delovanja našega okolja, ki za Mestno
občino Novo mesto predstavljajo številne priložnosti za dodaten
dvig kakovosti življenja. Te stebre pa tvorijo posameznice in
posamezniki, ki morajo izžarevati srčnost in razumeti bistvo
delovanja v dobro svojega okolja. To bistvo je srčno in tisto edino
pravo. Delujmo tako, da nam bo vsem skupaj bolje. Ne dovolimo,
da kdorkoli od naših občank in občanov ostaja izključen. Trudimo
se, po najboljših močeh, sprejemati odločitve v korist vseh.
Danes je prav poseben večer tudi zaradi naših gostov, ki so
pripravili program in tudi vabila, ki ste jih prejeli, so njihova
kreacija. Z današnjim programom nadaljujemo tradicijo zadnjih
4 let. Morda nekoliko drugače. Brez dvoma pa z iskreno
srčnostjo, predanostjo in ustvarjalnostjo. Osnovna šola
Dragotina Ketteja je poseben odraz naše skupnosti in zato sem
ponosen na stkane vezi z njenimi učenci, izjemnimi pedagogi in

vsemi zaposleni. V zadnjih letih smo naredili veliko korakov za
boljše pogoje vseh, ki jih združuje ta šola in na to smo kot
skupnost lahko ponosni.
Za konec mi dovolite, da vam in vašim najbližjim zaželim lepe
praznične dni in vesel Božič. V letu, ki prihaja pa veliko sreče,
zdravja in veselja. In veliko pravih odločitev.
Srečno, Novo mesto!

