SLAVNOSTNI GOVOR ŽUPANA OBČINE RADENCI NA OBČINSKI SLOVESNOSTI OB
DRŽAVNEM PRAZNIKU
Radenci, 26. 12. 2108, ob 18.00 uri v Kongresni dvorani hotela Radin (Zdravilišče Radenci)

Spoštovane občanke, občani, občinski svetniki, veteranke in veterani, gospe in gospodje, cenjeni
gostje.
Mineva 28 let od kar smo se državljanke in državljani na plebiscitu odločili za samostojno Republiko
Slovenijo. Seveda pot do nje ni bila lahka. Takrat smo Slovenke in Slovenci stopili skupaj, se uprli in
tako presenetili močnejšega agresorja, takratno JLA.
Končalo se je tako, kot so si mnoge generacije pred nami le želele in sanjale. Danes sem prepričan, da
smo svoje poslanstvo opravili uspešno, dostojanstveno, pogumno in predvsem častno. Tudi sam, kot
pripadnik prve slovenske tajne službe. Zato sem na ta čas ponosen in tega ponosa nam, vsem nam, ne
more odvzeti nihče.
V mednarodno skupnost je stopila nova članica – Slovenija – domovina Slovenk in Slovencev. Vseh
nas, ki danes tukaj živimo. Sprostila in uresničila se je tista pozitivna energija, ki so jo slovenski
rodovi snovali v politični zamisli o Zedinjeni Sloveniji. To je bila zmaga vseh državljank in
državljanov, vseh prebivalcev te nove države. Žal pa na to mnogi danes radi pozabijo. Po treh
desetletjih smo priča tudi poizkusom privatizacije zaslug, saj se samo nekateri razglašajo za »prave
junake« osamosvojitvene vojne, celo tisti iz leta 1945.
In kje smo spoštovani, dragi krajani danes?
Skupaj s samostojnostjo smo dobili tudi demokracijo, vendar se je zdravo in strpno soočenje mnenj o
tem, po kateri poti naj hodi država in tudi naša občina, v zadnjih letih umaknilo brezkompromisnim
prepirom, politikantskemu cinizmu in nerazumni privatizaciji.
Politika nam je v novi gospodarski skupnosti, po navedbi takratnih zapisov, »zaradi lažjega in
skupnega nastopa na skupnem trgu«, brezplačno prenesla steber občinskega gospodarstva - Radensko
v roke Pivovarni Laško. Preko noči je naše družbeno koristno podjetje, ki nam je veliko dalo in veliko
storilo za nas občane, postalo tuje podjetje. Ostali smo bosi, Radensko pa smo izgubili za vedno.
Radenska je preko svojega podjetja Ekoss skrbela tudi za našo komunalo, jo gradila in, skupaj s
pridnimi rokami krajanov, tudi zgradila. Občinska oblast, oz. nekaj svetnikov, je po zgledu nore
privatizacije ustanovilo svoje podjetje in zasebno prevzelo Ekoss.
Vsem občinam okoli nas je Evropa zgradila čistilno napravo, mi pa smo se med tem časom tožili na
sodišču glede lastništva stare, nefunkcionalne, čistilne naprave. V tožbi so nas krajane zastopali isti
ljudje, ki so bili del občinske oblasti in obenem lastniki čistilne naprave. Evropa žal denarja za ta
namen nima več.
Ali bomo uspeli vskočiti na odhajajoči vlak z denarjem? Upam!
Radenci se niso razvijali na vseh področjih. Razvijale so se samo hiše krajanov - posameznikov, ki so
sledili razvoju, rekel bi sosednje Avstrije.
Niso zrasla nova podjetja, ustanove in različne institucije, ki bi dajale kruh številnim družinam, zato
sem prepričan, da se v naši regiji nismo zavzemali za kakovosten in enakomeren razvoj na področjih
gospodarstva, znanosti in šolstva, turizma, kulture, kmetijstva podeželja, varovanja okolja in tudi na
področju družbeno političnega življenja ne.
Radenci, namesto politikantstva in prepirov, potrebujejo združitev razvojnih potencialov, povezovanje
znanja in izmenjavanje idej. Ustvariti moramo okolje, ki bo k nam privabljalo čim več ustvarjalnih
posameznikov in poskrbeli, da se naši mladi občani ne bodo selili drugam.
Upam da v Radencih, kljub razočaranju in obupu mnogih med nami, ne manjka volje in vizije.
Prepričan pa sem, da imajo Radenci kot kraj izjemne razvojne danosti ter odlične temelje turizma in da
smo ob poslušanju in sprejemanju drug drugega, ter s pomočjo skupnih odločitev v Radencih sposobni
stopiti skupaj in ustvariti boljši jutri - za nas in za naše rodove.

Novoizvoljeni občinski svet, katerega člani so v poprečju mlajši od štirideset let in imajo v večini
visoko izobrazbo, obenem pa slovo mnogih, ki so 28 let plesali med zasebnim in občinskim
lastništvom, mi dajejo upanje, voljo in željo, da bomo lahko hitro dohiteli in prehiteli sosednje občine
ter se ponovno zavihteli na vrh carstva, ki ga je, priznajmo si to, zastavil in postavil dr. Ante Šarič.
Spoštovani!
Iskrene čestitke ob državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije, v
prihajajočem letu pa veliko veselja, zdravja, sreče, notranjega miru in poslovnih uspehov.
SREČNO RADENCI!
SREČNO SLOVENIJA!
Radenci, 26.12.2018

Roman Leljak, župan

