Spoštovani, dragi gostje.
Vsak december znova se zberemo, da skupaj zaključimo
leto, se ozremo nazaj in pogledamo naprej, nenazadnje pa v
skladu s tradicijo zadnjih let z nestrpnostjo in radovednostjo
pričakujemo tudi nastop naših ustvarjalcev. Njihovih
nastopov ne merimo samo po kvaliteti ampak tudi po
izvirnosti in srčnosti.
Lani so se nas globoko dotaknili učenci Osnovne šole
Dragotina Ketteja. Njihova zimska pravljica nam je pokazala,
da človeška domišljija in sposobnosti nimajo meja. In, da
meje obstajajo zgolj zato, da jih premagujemo. Letošnji
sprejem je obarvan z novomeško glasbo novega vala. Je
poklon njenim mejnikom s konca sedemdesetih let do danes.
In da je Novo mesto glasbena zakladnica različnih zvrsti,
pričajo skladatelji preteklih časov od Sattnerja, Hladnika,
Kozine do aktualnih Dovića in Makovca, številne zasedbe
mladih glasbenikov od Novomeškega simfoničnega orkestra,
Pihalnega orkestra Krka, Mestne godbe Novo mesto do
številnih pevskih zborov in vokalnih zasedb. Nocoj bodo
nastopili mladi glasbeniki, ki sodijo v nov novomeški val
kantavtorskih in akustičnih zasedb, ki so pogosto predvajane
na slovenskih radijskih postajah, predvsem na VALU 202.
Glasbo imamo za samoumevno, a to ni. Spremlja nas na
vsakem koraku in statistika kaže, da v pevskih zborih
prepeva več kot 3% Slovencev. Večina teh ustvarjalcev živi
za glasbo, in ne od glasbe. O naši novomeški, dolenjski in
belokranjski glasbi je Andrej Karoli, novinar na Valu 202
izjavil:
»Nekaj je, kar dela Dolenjsko in Belo krajino posebno. Ne,
nista kriva ne cviček, ne metliška črnina. Lahko imata prste
vmes, a dobre glasbe, ki prihajajo iz teh koncev, so sad

ljudi, ki jim ni vseeno. Ljudi, ki imajo res radi glasbo, zato
jo imam rad tudi jaz.«
Karolijev zadnji stavek je dobra iztočnica za širšo družbeno
oceno našega mesta in naše občine. Tukaj res živijo srčni
ljudje, ki jim je mar za našo občino, mesto, za naše vasi in
krajevne skupnosti. Brez širokega kroga vključenih občank in
občanov, brez podjetnih posameznikov in vizionarjev, nam
ne bi uspelo ustvariti dobre rezultate. Letošnje leto je bilo
nadvse uspešno. Na začetku leta smo prejeli nagrado Zlati
kamen za razvojno najprodornejšo občino. Statistični podatki
pravijo, da smo občina, kjer se najbolje živi. Smo dobra
kombinacija
naravnega,
bivalnega,
delovnega
ter
prostočasnega okolja tako na športnem, kulturnem,
mladinskem in humanitarnem področju. Letos smo iz
dolgoletnega števila pod mejo 37.000 prebivalcev poskočili
na po zadnjih podatkih kar 37.280 občanov.
Vrhunec letošnjega leta je bila slovesna otvoritev Glavnega
trga. Pred natanko sedmimi meseci, 10. maja je bil Glavni trg
poln kot še nikoli. Nihče ni pričakoval takšne množice ljudi.
Ne beležijo jo niti zgodovinski anali Novega mesta. Tudi to je
bila gesta, vseh nas: občank in občanov, ki smo s svojim
prihodom pokazali, koliko nam »naš« Glavni trg pomeni.
Prepoznali smo »trenutek«. Da je obnovljen Glavni trg velika
pridobitev, priča tudi nagrada in priznanje Turistične zveze
Slovenije za najlepše urejeno mestno jedro. Vsekakor pa se
za lepo podobo trga, v njegovem drobovju, skriva sodobno
zastavljen
infrastrukturni
sistem
od
vodovodnih,
kanalizacijskih, električnih pa do optičnih napeljav, cevi in
kablov, ki povezujejo srce našega mesta s celotno Dolenjsko.
Z našimi krajevnimi skupnostmi smo skupaj uspešno izvedli
številne infrastrukturne projekte, največja med njimi sta bila v
Brusnicah in Gabrju. Tudi v prihodnjih letih si bomo

prizadevali za uresničevanje projektov, ki bodo nadgrajevali
kakovost življenja v naši občini, predvsem pa izboljšali
regionalne prometne povezave. Tukaj mislim na gradnjo
mostov čez reko Krko v Ločni v sklopu 3. razvojne osi ter v
nadaljevanju v Srebrničah v sklopu Zahodne povezovalne
ceste. Večnamenski olimpijski center v Češči vasi bomo
nadgradili s plavalnim bazenom. Lotili smo se tudi reševanja
stanovanjske problematike, s še posebno skrbjo za mlade
družine in tudi starejše občane, s t.i. oskrbovanimi stanovanji.
Vsi razvojni projekti vključujejo tudi filozofijo »pametnih
mest«, s trajnostnimi rešitvami na področjih mobilnosti,
energetike, odpadkov in na sploh širše ekološke
ozaveščenosti. Nismo pozabili na starejše, na šibke, na
invalide, na izključene. V naši občini deluje preko 1500
prostovoljcev na humanitarnem, socialnem in zdravstvenem
področju. Večina programov društev, v katerih delujejo
prostovoljci, se izvaja ob sofinanciranju iz proračuna Mestne
občine. Prostovoljno delovanje pomembno bogati tudi
delovanje kulturnih, športnih in mladinskih društev. Tudi njim
lokalna skupnost pomaga skozi zagotavljanje finančnih
sredstev in prostorskih kapacitet. Še enkrat se vsem
prostovoljcem zahvaljujem za predano in srčno delo, saj je
že pregovorni stavek, da je »družba toliko močna kot njen
najšibkejši člen«.
Naši javni zavodi na področjih predšolske vzgoje in
izobraževanja so polni, kar pa ni pravilo v drugih občinah.
Jeseni smo pospremili 429 prvošolčkov, skupaj pa devet
osnovnih šol v naši občini obiskuje 3.867 učencev. Mladi v
osnovnih in srednjih šolah ter študentje na naših fakultetah
vnašajo živahen utrip mestu. Podatki kažejo, da naša občina
beleži v slovenskem prostoru zavidljive rezultate pri
vključevanju otrok in mladih v Kulturno umetnostno vzgojo.

Prav tako imamo nadpovprečno vključenost v različne
športne aktivnosti in klube. Spodbujamo zdrav odnos do
telesa, zdravega načina življenja, kot tudi do umetniškega in
kreativnega ustvarjanja ter intelektualnega in duhovnega
razvoja. Za vse to skrbijo odlični pedagogi, učitelji, profesorji,
športniki, umetniki, kulturniki.
Naš razvoj, naše nadstandardne storitve, njihova kakovost,
kot tudi kakovost našega vsakdanjika pa je v tesni povezavi
z uspešnimi gospodarskimi zgodbami. Brez odličnih podjetij,
njihovega razvoja in izvozne naravnanosti, ne bi sodili v
regijo, ki ima najvišji izvozni indeks ter veliko preseganje
števila delovnih mest glede na delovno aktivno prebivalstvo.
Zato je naša občina privlačna za priseljevanje, saj nudi
možnost zaposlitve ter kvalitetno bivalno okolje.
Naša najuspešnejša podjetja izkazujejo družbeno
odgovornost do lokalnega okolja skozi donacije in
sponzorstva nevladnim organizacijam, javnim zavodom in
tudi s podporo našim skupnim praznovanjem tematskih let.
Tudi naslednje leto se bomo spominjali in na temelju
zgodovinske zgodbe izkazali poklon današnji ustvarjalnosti in
ustvarjalcem. Uspešno realiziranima Jantarnemu in
Štukljevemu letu, sledi 100. obletnica Novomeške pomladi.
Njeni najvidnejši akterji so bili Anton Podbevšek, Miran Jarc,
Božidar Jakac… Novomeška pomlad ni bila zgolj preblisk
nekaj nadobudnih novomeških gimnazijcev. Zaznamovala je
širše okolje in velja za eno najvidnejših avantgard v
slovenskem kulturnem prostoru.
Novih izzivov in projektov nam ne manjka. Tudi v prihodnje
se bomo z ekipo trudili, da boste občani z narejenim
zadovoljni. Želimo si, da bomo še naprej ohranjali sloves, da
»smo občina v kateri se najboljše in najlepše živi«.

Za konec si bom sposodil verze iz pesmi Na tem mestu, ki jo
prepevajo naši nocojšnji glasbeni gostje, zasedba Tretji
kanu:
»Na tem mestu bo zraslo nekaj novega,
nekaj lepega,
Kjer je poprej bil prazen svet
In puščava srca.
Na tem mestu so zdaj vsakdanjiki in cvetoče rože,
Kjer so poprej prebivali samotarji.
ki niso našli luči.
Na tem mestu bo zraslo nekaj novega,
nekaj lepega.
Na tem mestu, blizu tvojega.«
Dragi, spoštovani gostje.
S temi verzi zaključujem, v želji, da bo v naši občini še naprej
nastajalo nekaj novega, lepega in drugačnega.
Naj bo december vesel in čaroben, preživimo božične
praznike v krogu najdražjih, prihodnje leto pa naj nam prinese
nove izkušnje in spoznanja.
Želim, da skupaj preživimo lep večer.
Srečno!

