PONOSNI NA NAŠO LOKALNO SKUPNOST!
Spoštovani gospod poslanec Predrag Baković, župan pobratene občine Rab gospod Nikola
Grgurić, predsednik skupščine pobratene občine Prokuplje Dejan Lazić, cenjena kolegica
županja Alenka Kovač, kolega župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek in podžupan Loškega
Potoka Maks Lavrič. Cenjene gospe svetnice in gospodje svetniki občinskega sveta,
spoštovani častni občani, verski voditelji, dragi letošnji nagrajenci in vaši najbližji, predstavniki
kočevskega gospodarstva, direktorji in ravnatelji javnih zavodov ter podjetij Občine Kočevje,
sodelavci občinske uprave ter seveda spoštovane občanke in občani, cenjene dame in
gospodje! Hvala vsem, ki ste s svojo prisotnostjo izkazali spoštovanje do našega
najpomembnejšega praznika!
Ko sem pred devetimi leti prevzemal vodenje občine Kočevje sem imel pred očmi vizijo, ki se
je osredotočala okoli dveh pomembnih ciljev. Prvi je bil našo občino postaviti ob bok najbolj
prodornim in uspešnim v naši državi, drugi pa je bil, seveda se s prvim naravno dopolnjuje,
izgraditi pozitivno samopodobo nas, ki tu živimo do točke, ko bomo z zanosom, zdravo
samozavestjo in ponosom govorili o naši lokalni skupnosti. Torej, naj rojstvo, izobraževanje,
življenje ter ustvarjanje v Kočevju ne bo sramota ali razlog za neuspeh, temveč dober začetek
in priložnost za popolno izživetje vseh potencialov vsakega posameznika in vseh nas. Drži,
drzne misli, a naj delim z vami kratko zgodbo …
Moja soproga, sicer učiteljica angleščine v eni izmed osnovnih šol v občini Kočevje, vsako leto
mlade spodbudi, da napišejo kratek sestavek o kraju, kjer živijo, torej Kočevju. Seveda so
mladi kritični opazovalci in nas znajo s svojo pronicljivostjo vedno znova presenetiti, saj se še
kako zavedajo svojega okolja, čeprav o tem ne govorijo veliko. In tako so generacije, ena za
drugo, pisale svoje misli. Kritik je bilo veliko, a bolj kot to, je skrbelo razočaranje mladih. V
Kočevju ni lepo, tu se ne da uspeti, čim prej se moramo vpisati v šolo izven Kočevja, nič se ne
dogaja, tu ni prihodnosti … Priznati moram, da me je to bolelo in me boli še danes, saj brez
mladih, ki bodo nekoč prevzeli vse, kar danes ustvarjamo mi, nima to prav nobenega smisla.
Človek je vedno bil, je in bo tudi v prihodnje, osnova za življenje kraja, njegov obstoj in razvoj.
A po letih spisov razočaranja nad Kočevjem, me zvečer ob popravljanju misli učencev soproga
vsa vznemirjena pokliče rekoč: tole ti moram prebrati! Kočevje je prijazno mesto, rad sem
doma v varnem okolju, kjer se počutim dobro. Seveda je lahko bolje, a nam tu ni slabo. Želim
si v prihodnje tu živeti s svojo družino, saj sem na Kočevje ponosen!
In to ni bilo osamljeno razmišljanje enega učenca. Kar nekaj njih je našlo prijazne besede za
naše mesto. Čeprav se vam nemara zdi, da to ni nič posebnega, se me je takšno razmišljanje
dotaknilo. Spremeniti način razmišljanja je najtežje in prav prve žarke teh sprememb sem
prepoznal v vrsticah mladih. Očitno ves trud, energija, ki smo jo vložili v projekt Rad te imam
Kočevsko, in predvsem rezultati, ki so vidni skoraj na vsakem koraku v naši občini, niso bili
zaman! Še so mladi, ki imajo Kočevje radi. Še so takšni, ki si želijo tu ustvariti družine in graditi
prihodnost svojim potomcem. Zato naj bo moje sporočilo tistim, ki si želijo v Kočevju razgrajati,
škodovati in vznemirjati, popolnoma jasno: tega vam ne bomo dovolili, pa naj stane kar hoče!
Na Kočevskem nas je mnogo, ki nam je mar in se zavedamo kako pomembno je mladim dati
priložnost brez nasilja! Vsem, ki imajo drugačen pogled, svetujem, da svojo srečo poskusijo
kje drugje. Zanje v naši sredi pač ni prostora!

In kateri so tisti rezultati, ki mladim in tistim manj mladim vlivajo upanje v svetlejšo prihodnost?
Proračun, ki je doživel že drugo uskladitev navzgor, tako na strani prihodkov kot odhodkov,
znaša zavidljivih 26 in pol milijona evrov. Pri tem nenehno raste odstotek odhodkov
namenjenih investicijam. Te dosegajo 49 % proračuna in občino Kočevje uvrščajo v sam
slovenski vrh, saj imamo kar trikrat več investicij na prebivalca kot to velja za slovensko
povprečje. To nam omogočajo številnih projekti, kjer uspešno pridobivamo sredstva iz
državnega in evropskega proračuna. Po 10-tih letih je v Kočevje ponovno pripeljal tovorni vlak,
potniškega pričakujemo v prihodnjem letu. Zaključili smo z rekonstrukcijo številnih odsekov
cest, prehodov za pešce, javno razsvetljavo, pridobivamo pa sredstva za nove kilometre
kolesarskih povezav po mestu, katerih gradnja se začenja prihodnje leto. Vzporedno
umeščamo traso nove kolesarske poti v smeri Smuke, Črnomlja in Fare. Z visoko stopnjo
investicij Občina spodbudno vpliva na lokalno gospodarstvo, ki nenehno in vztrajno raste.
Gospodarske družbe so ustvarile 20 % več prihodkov od prodaje. Le-ti konstantno naraščajo
že zadnjih nekaj let. Povprečna bruto plača v gospodarskih družbah v občini Kočevje se je
zvišala za 6 %, a tu je zaostanek še vedno velik, saj še ne dosegamo povprečne slovenske
plače. Posledično se je stopnja registrirane brezposelnosti v zadnjih treh letih znižala za 10odstotnih točk in znaša 14,8 %, kar nas spodbuja, da bomo še bolj zagnani. Investicije se
vrstijo: poleg uradnega odprtja podjetja Yaskawa so v preteklem obdobju investirali še v
podjetjih Melamin in Smart Melamin, Gozdarstvo Grča, Rotis, Koles, Žaga Pogorelc. Vse kaže,
da investicijskega cikla ni konec, saj se napovedujejo nove investicije že prihodnje leto. Cenjeni
podjetniki! Prav zaradi teh kazalcev smo ponosni na vas in vaše delo, saj je prav gospodarstvo
tisto, ki pogajanja življenje v naši skupnosti!
Tudi na turističnem področju, ki ga razumemo kot vse bolj pomembno gospodarsko panogo,
je mogoče ugotoviti izjemno spodbudne kazalce. Število nočitev se je v obdobju zadnjih par
let povečalo za 32 %, število prihodov turistov pa je še za odstotek višji. Napoved za leto 2019
je še bolj spodbudna, saj je predvidena rast ponovno presegla 10 % v omenjenih kategorijah.
Pravi preboj pa napovedujemo za leto 2020, saj nam je z mestno občino Ljubljana uspelo
doseči dogovor o sodelovanju, kar pomeni, da bodo obiskovalci Ljubljane aktivno nagovorjeni
za obisk naše občine. Zgolj predstavljamo si lahko potencial, če vemo, da našo prestolnico
obišče vsako leto več kot milijon turistov …
Tudi na področju izobraževanja in zdravstva ne zmanjšujemo aktivnosti. Čez slab mesec dni
bomo končno prevzeli prostore popolnoma novega urgentnega centra, od države smo odkupili
objekt blagovnih rezerv in izpeljali razpis za najemnika, ki ima cilj v čim krajšem času postaviti
dializni center. Zaživel je center za duševno zdravje, s katerim prav Kočevje postaja regionalni
center za široko območje Bele Krajine in Ribniško-Kočevskega območja. Dodatna adaptacija
samega zdravstvenega doma pa nam omogoča pridobitev novih specialističnih ambulant. Pri
izobraževanju vlagamo v rekonstrukcijo sicer novega objekta Osnovne šole ob Rinži, ki je
zaradi podedovanega katastrofalnega stanja terjala že več kot dober milijon evrov, največji
izziv pred nami pa je začetek gradnje novega 16 oddelčnega vrtca. Občina, ki se ponaša z
nazivi invalidom, starostnikom in prostovoljstvu prijazna občina, bo tudi vnaprej veliko energije
usmerjala v medgeneracijsko sodelovanje, saj je le to zagotovilo, da bo naša občina ostala
dom v pravem pomenu besede tudi v prihodnje.
Spoštovane in spoštovani! Tudi letos bomo izpostavili tiste, ki so v naši sredi naredili največ,
ki so s svojim delom in dosežki presegli povprečje in so najlepši vzor, da smo na Kočevskem
kreativni, marljivi, sposobni in predvsem uspešni ljudje. Postali so ambasadorji vseh nas in

prav je, da smo nanje in na njihove rezultate ponosni. Na seji občinskega sveta je razprava
tekla tudi o tem, zakaj jih ni več? Nagrajencev namreč. A je moje stališče bilo in ostaja sledeče:
žlahtnost nagrade se izkazuje v nagrajencih in prav ti morajo biti nadvse skrbno izbrani, saj
inflacija nagrad pomeni ne samo njeno razvrednotenje, temveč vodi v razvrednotenje tistih, ki
so jo že prejeli v preteklosti.
Naj se ob koncu zahvalim še vsem, ki tako ali drugače, vsak po svojih močeh in spodobnostih,
prispevate k razvoju naše občine. Lahko bi našteval tako posameznike kot skupine vas, ki vam
ni vseeno in ste pripravljeni tudi veliko narediti. Kočevje raste, se spreminja in se bo toliko časa
in na način, kot bomo sami to želeli. Ves vložen trud se splača! Res! Številni rezultati so tu, a
je še veliko prostora za izboljšanje. Seveda to ni ovira, temveč spodbuda, da bomo še boljši in
uspešnejši. Na ta način bom lahko prihodnje leto z vami delil še bolj spodbudne besede
osnovnošolcev, ko bodo pisali o mestu in občini Kočevje. Saj veste, zanje gre!
Srečno Kočevska!

