Spoštovani občanke in občani, dragi Velenjčanke in Velenjčani!
Nagovoriti vas na slavnostni prireditvi ob 55. prazniku mestne občine Velenje
mi je hkrati v posebno zadovoljstvo in v izjemno čast. Izjemno ponosen sem, da
so se nam ob tokratnem praznovanju občinskega praznika pridružili tudi naši
prijatelji iz partnerskih mest Mestne občine Velenje. Dovolite mi, da najprej
pozdravim naše drage goste iz Mesta Čehov, Prievidze, Valjeva in Prijedora.
Prisrčno dobrodošli.

Med nami pa posebej toplo pozdravljam tudi:
poslanko v Državnem zboru Republike Slovenije Andrejo Katič,
župane in podžupane sosednjih in drugih občin,
članice in člane Sveta Mestne občine Velenje,
podžupana dr. Franca Žerdina in Srečka Korošca,
častnega občana magistra Ivana Marina,
nekdanje župane velenjske občine
prejemnike visokih občinskih priznanj,
predstavnike gospodarskih družb, združenj in podjetij,
komandirja Policijske postaje Velenje,
sodelavke in sodelavce občinske uprave in javnih zavodov,
predstavnike krajevnih skupnosti in mestnih četrti, klubov, društev in drugih
organizacij.
Med nami pozdravljam tudi mag. Ludvika Goloba, danes imenovanega oziroma
novega predsednika Uprave Premogovnika Velenje.
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Danes na predvečer občinskega praznika je priložnost za praznovanje in hkrati
priložnost, da se ozremo v preteklost. Imamo veliko razlogov, da smo ponosni
in tudi hvaležni vsem generacijam, ki so soustvarjale naše mesto, ki so dajale
utrip razvoju celotne naše doline.
Ni skrivnost, da je Velenje rudarsko mesto in da je Premogovnik, prej RLV
deloval kot družbeno odgovorno podjetje. Rasel je rudnik in raslo je Velenje –
sodobno mesto – ponos tistega časa. Jutri bomo rudarji praznovali svoj praznik,
ki je tudi praznik občine in predvsem našega mesta. Tokrat bomo praznovali z
grenkim priokusom. Zavedamo se težav in tudi zato terjamo od lastnika
odgovorno ravnanje. Kar prevečkrat se beseda prestrukturiranje povezuje z
odpuščanjem. Za nas je vsako delovno mesto pomembno. Povsem jasno nam
je, da premogovnik iz cene premoga ne zmore večjih investicij, ki na daljši rok
lahko pocenijo ceno premoga. Prav tako premogovnik ne more iz lastne cene
pokrivati sanacije okolja in se vesti kot družbeno odgovorno podjetje.
Zaposlenim in tudi vodstvu Premogovnika ponovno sporočamo, da smo v istem
čolnu in da imamo skupno prihodnost. Od lastnika zahtevamo odgovorno
ravnanje, primerljivo s tistim v Krškem. Ne morem se izogniti občutku, da
sedanje aktivnosti ne peljejo k temu, da se ustvarijo pogoji za uvoz tujega
premoga ob dejstvu, da sedanja koalicija nasprotuje prodaji naših energetskih
objektov.
Medtem, ko so naše oči uprte v Skupino Premogovnik Velenje, ne moremo in
ne bomo pristali, da nas vidijo zgolj kot energetsko dolino. V naši občini je
največji slovenski izvoznik Gorenje, ki skupaj z nami že dalj časa zahteva
sodobno cestno povezavo, ki jo je nujno izgraditi in ne le umestiti v prostor.
Politično nehigienično je pričakovati nova delovna mesta in hkrati ne zagotoviti
osnovnih razvojnih pogojev.
Seveda se seznam uspešnih podjetij še ne konča. ESOTECH, VEPLAS, PLASTIKA
SKAZA, ERICO in velika množica podjetnikov in obrtnikov. Vsi ti zagotavljajo
delovna mesta in vsi ti uvrščajo našo občino na tretje mesto po kriteriju
razvitosti mestnih občin.
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V septembru, mesecu našega občinskega praznika, mineva 55 let od uradnega
odprtja novo zgrajenega mestnega središča, ki je nastalo s prostovoljnim delom
marljivih graditeljev. Naše mestno središče je s projektom Promenada letos, za
svoj 55. rojstni dan dobilo novo, moderno podobo. Projekt prenove mestnega
središča Velenje je vsekakor ena naših največjih investicij v zadnjih petih letih.
Za izvedbo projekta smo, kot sem že prevečkrat povedal, uspeli pridobiti skoraj
dva milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev in 320 tisoč evrov iz
državnega proračuna. Če se zanj ne bi odločili, evropskega in državnega denarja
Velenje ne bi bilo deležno. Vijugasta pot po promenadi, nov sodoben most,
zanimiva garažna hiša in bel amfiteater, ki nas vodi do reke Pake, so v naše
mesto prinesli svežino in nov prostor za druženje. Vse to je posledica poguma,
vztrajnosti in izvirnosti. Kljub krizi se razvijamo, rastemo, izboljšujemo.
Vztrajamo in se prilagajamo, iščemo rešitve in smo inovativni, napredni in
izvirni.
Velenje se danes uvršča med najlepše urejena slovenska mesta. Velenjčani smo
v desetih letih v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna prvo mesto osvojili že
šestkrat. Odslej se naše Velenje ponaša tudi kot mesto z lepim in sodobnim
mestnim središčem. Vsak, ki pride k nam, je prijetno presenečen nad
urejenostjo in čistostjo mesta. Velikokrat še celo bolj kot mi, ki tukaj živimo in
tega ne opazimo več. Velenje z okolico še zdaleč ni tipično rudarsko mesto s
sivimi zgradbami in mrtvim okoljem.
Čutim veliko obvezo in hkrati čast, da ohranjamo in razvijamo naše mesto.
Ponosen sem, da se v Velenju naši občanke in občani dobro počutijo. Veliko
sredstev namenjamo za pomoč socialno šibkim, pri tem pa ne zanemarjamo
ostalih skupin občank in občanov. Ponujamo veliko brezplačnih storitev, ki v teh
težkih časih pomembno prispevajo k zmanjšanju stroškov družinskega
proračuna. Predvsem zato je Velenje širše znano kot mesto z izrazitim čutom za
socialno odgovornost.
Vloga občine in predvsem ljudi, ki delamo za naše mesto, presega zgolj urejanje
tehničnih vidikov življenja. Ti so nujni, da lahko na njihovih temeljih
organiziramo tiste vsebine in storitve, ki dajejo življenju v lokalni skupnosti
podobo urejenega vrta, zvok vesele melodije ter vzbujajo občutke varnosti in
ponosa. Naša naloga je, da razvijamo vsem občanom prijazno socialno okolje.
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Izjemno sem ponosen na dejstvo, da se Mestna občina Velenje po statistiki
uvršča na tretje mesto, po koeficientu razvitosti med mestnimi občinami za leto
2013 in 2014. Upoštevani so bili kazalniki, kot so: bruto dodana vrednost
gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine
in število delovno aktivnega prebivalstva občine. Mestna občina Velenje se
uvršča tudi v sam vrh občin, v katerih se je stopnja brezposelnosti najbolj
znižala glede na preteklo leto – in sicer za kar 6,8 % v avgustu.
Neizmerno me veseli dejstvo, da smo proračun Mestne občine Velenje
naravnali povsem investicijsko in tako posredno pripomogli k ponovnemu
zagonu lokalnega gospodarstva. Letos namenjamo za investicije kar 60
odstotkov proračuna. V treh letih in pol pa kar rekordnih 70 milijonov evrov.
Zavedam se namreč, da prav vsaka investicija prinaša dodano vrednost in novo
kvaliteto celotni lokalni skupnosti. Velenje je mesto, ki ponuja dobre pogoje za
delo in spodobno življenje.
Za nas in za celotno Šaleško dolino sta izjemno pomembna kohezijska projekta
Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini in Odvajanje in čiščenje odpadne
vode v Šaleški dolini v skupni vrednosti okoli 42 milijonov evrov, ki sta del
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013.
V okviru operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini – čistilne
naprave za pitno vodo – bomo v Šaleški dolini zgradili tri čistilne naprave
(Grmov vrh, Čujež, Mazej), ki bodo prečistile vso pitno vodo z ustreznim
sistemom ultrafiltracije. Slednji velja za najbolj sodoben način čiščenja pitne
vode v Evropi. Kmalu bomo čistilno napravo Grmov vrh tudi uradno predali
namenu.
V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini smo v
Šaleški dolini zgradili 8 kilometrov nove kanalizacije in črpališče ter tako sklenili
omrežje. Na kanalizacijo so priključeni objekti, v katerih živi 616 prebivalcev.
Tako se bo povišal delež opremljenosti naselij s kanalizacijo, zmanjšale pa se
bodo emisije onesnaževal v površinske vode. To je nujno zaradi majhne
vodnatosti Pake, ki je glavni vodotok v Šaleški dolini.
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Kot verjetno že veste, je naša občina zelo uspešna tudi pri pridobivanju
nepovratnih sredstev. V zadnjih petih letih smo v Mestni občini Velenje za
projekte pridobili več kot 27 milijonov evrov preko evropskih razpisov. Več kot
6 milijonov evrov je sofinancirala država. V desetih letih pa smo za Velenje
uspeli pridobiti kar 38 in pol milijonov evrov evropskega in državnega
sofinanciranja, skupna vrednost v obdobju 2004–2014 pridobljenih projektov
pa je kar 51 milijonov evrov in pol.
Minuli teden sem se razveselil novice, da sta bili uspešni tudi naši kandidaturi
na 8. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete
»Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015. Pridobili smo namreč še dva
projekta, namenjena spodbujanju podjetništva, katerih skupna vrednost je več
kot dva miljona evrov, vrednost sofinanciranja pa skoraj milijon in pol evrov.
Dejstvo je, da je naša občina v Sloveniji in tudi v širšem evropskem prostoru
prepoznavna kot ena najuspešnejših lokalnih skupnosti – tako na področju
pridobivanja sredstev sofinanciranja kot na mnogih drugih področjih – pa tudi
po številnih primerih dobre prakse. Na to sem še posebej ponosen. Najlepša
hvala, sodelavke in sodelavci. Uspešno smo se učili. S sodelovanjem in skupnimi
močni nam je uspelo doseči nekaj izjemnega.
Velenje je mesto, ki se lahko pohvali s številnimi nazivi: je mesto prijazno
invalidom, starosti, otrokom, mladim, najbolj energetsko učinkovita občina in
med drugim tudi planetu Zemlja prijazna občina. Maja letos smo prejeli tudi
laskavi naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. Junija letos smo za večletno tvorno
sodelovanje in pomoč policiji pri opravljanju nalog prejeli Srebrni znak policije.
Naša prizadevanja pri zagotavljanju varnosti so prepoznali tudi na državnem
nivoju, saj smo marca letos prejeli naziv najbolj varno mesto v letu 2013.
Žal smo nemalokrat deležni tudi pretirane pozornosti iz vrst nestrokovne
javnosti, ki bi radi razvrednotili naše delo, številne projekte, ki se jih lotevamo,
in rezultate, ki jih dosežemo. Kljub temu s ponosom zremo v prihodnost, saj
naše ambicije segajo visoko. Uresničili jih bomo z lastnim znanjem, novimi
idejami in smelimi pogledi v prihodnost. Le tako bodo v naši dolini našli izziv
mladi ljudje, ki imajo znanje in pogum ter bodo sposobni uresničiti razvojne
načrte.
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Vizijo, ki smo si jo zastavili, smo lahko uresničili predvsem zaradi sodelovanja.
Politične razprtije so bile v svetu mestne občine Velenje v tem štiriletnem
obdobju tujka. Svetnice in svetniki, ne glede na politične barve, hvala vam za
sodelovanje. Nekateri ste bili zaradi tega celo kaznovani. To je še večji izziv za
prihodnje.
Vsi skupaj se moramo zavedati, da je občina veliko več kot poslopje, v katero
greste urejati administrativne zadeve. Občina smo mi vsi. Smo skupnost, kjer
vsak od nas prispeva za lepši danes in jutri po najboljših močeh. Smo skupnost,
kjer znamo za dobro vseh stopiti preko lastnih zadreg.
Hvala tudi vam, spoštovani občanke in občani, ker nas podpirate v naših
prizadevanjih. Smo pogumni, vztrajni in odločni. Radi imamo naše mesto.
Z vztrajnostjo, poštenostjo, spretnostjo in znanjem je možno skoraj vse. Naše
mesto je dokaz, da s timskim duhom in močno voljo zmoremo vse! Bodimo
neizmerno ponosni, da smo del Velenja. Radi rečemo, da je naše mesto
ogledalo naših sposobnosti. In to še kako drži. Za nami je krasno obdobje, v
katerem smo veliko postorili. Prihajajo pa tudi novi izzivi, novi projekti in nove
ideje. In tudi v prihodnje se bomo potrudili, da rastemo skupaj.
Verjamem, da boste tudi vi, kot ponosni občanke in občani, Velenjčanke in
Velenjčani, našemu mestu še naprej prispevali tisto najboljše, kar je v vaši moči.
In to slednje je tisto, kar šteje največ.
Spoštovani, hvala vam za prisotnost, hvala vam za pozornost, hvala za podporo
in sodelovanje. Ob občinskem prazniku in ob obletnicah našega mesta vam
iskreno čestitam. Velenje praznuje! In ker je praznik občine pravzaprav praznik
ljudi, je jutri praznik nas vseh. Praznujmo skupaj!
V naši dolini pa se bomo še naprej pozdravljali s Srečno!
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