Почитувани,
Пред скоро четири години, во септември 2016 година, како шести словенечки
амбасадор, ги предадов акредитивите на тогашниот претседател на Република
Македонија, др. Ѓорѓе Иванов. Пред неколку дена, реализирав работна посета со
претседателот на Република Северна Македонија, др. Стево Пендаровски и ја завршив
мојата дипломатска мисија.
Во меѓувреме, поминаа четириесет и седум многу динамични, исцрпувачки и напорни
месеци, но и силна интересна дипломатска работа во земјата која ја познавам со
децении. Словенија беше првата држава што го ратификуваше протоколот за членство
во НАТО и секогаш беше цврсто посветена на одредување датум за почеток на
преговорите за членство во Европската унија. Во 2019 година остваривме вкупно
четиринаесет посети меѓу двете земји, што е извонреден рекорд. Трговската размена
како и инвестициите меѓу двете земји постојано расте, додека македонските студенти
се најголемата студентска група во Словенија; повеќе од илјада се веќе.
Практично има безброј вакви и слични показатели за големото пријателство,
наклонетост и соработка меѓу нашите две држави и самиот народ.
Лично, мојот мандат беше обележан со тоа што бев амбасадор во земја каде што служев
војска во поранешната држава пред неколку децении. И токму поради тоа сум многу
благодарен што станав и почесен граѓанин на Штип. Ми претставува особена чест што
ја добив почесната награда Рацин во 2019 година.
Изразувам желба да им се заблагодарам на сите со кои имав прилика да се запознавам,
разговарам и соработувам во текот на овие години, голема благодарност и за
исклучителната љубезност, почит и големиот број на пријателства кои ги стекнав.
Човекот се учи целиот свој живот и убаво е што преку работата на трите словенечки
друштва, професорката Лидија Аризанковска и учителката Соња Должан која одржува
дополнителните часови, се грижат за негување на словенечкиот јазик. Посебна
благодарност упатувам до мојот екипа во амбасадата. Таа беше најдобрата екипа во
мојата кариера и без нив не ќе можевме да бидеме толку многу успешни.
На сите им посакувам благосостојба, добро здравје и се надевам дека повторно ќе
имаме можност и во иднина да се среќаваме и разговараме.
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