Spoštovane občanke in spoštovani občani;
cenjeni župan občine Alojz Glavač;
spoštovani nagrajenci priznanj in ostali visoki gostje;
spoštovani nastopajoči …
Dovolite mi, da vas še posebej prisrčno pozdravim v imenu drugega doma slovenskega
parlamenta in v svojem osebnem imenu.
Državni svet je stičišče, kjer so doma različni interesi, od lokalnih do socialnih in
gospodarskih, predvsem pa je to stičišče najpogosteje zavetje civilni družbi in državljankam
in državljanom, ki se bodejo s vsakodnevnimi problemi in tegobami. In ni jih malo. V svojem
delovanju in predstavitvah, ki jih najbolje simbolizira Plečnikova katedrala svobode, pogosto
predstavljamo duh časa in ambicije tega velikana, ki je zapustil svetu, ne le Sloveniji, izjemno
arhitekturno dediščino. Tudi danes sem imel izjemno čast, da sem na kančevskem
pokopališču položil venec prekmurskemu narodnemu buditelju Francu Ivanocijuob
nagrobniku, ki je izjemno umetniško delo prav Jožeta Plečnika. In ker imam vsaka država
svoje heroje, tako ima tudi vsaka lokalna skupnost svojega. Franc Ivanoci je take vrste heroj,
katerega spomin moramo gojiti ne le v Prekmurju, pač pa tudi širše doma v Sloveniji. Vzorna
in občudovanja vredna zgodovinska osebnost, kot je bil profesor Ivanoci, si zasluži svoje
mesto prav v srcu krajev, v katerih je deloval predano vse svoje življenje. Krajev, ki pa danes
obeležujejo praznik posebne vrste.

Danes smo se namreč zbrali v Mlajtincih, prečudovitem značilno prekmursko razpotegnjenem
naselju z bogato naravno in kulturno dediščino. Moram priznati, da sem nad kraji, kjer se
mudimo že ves dan, več kot navdušen. Počutim se prav pravljično in pesniško - obdan z
brajdami in sadovnjaki, vzorno obdelanimi polji in zelenimi gozdovi ... Letošnje
praznovanje občinskega praznika Občine Moravske Toplice je prav zato še toliko bolj
posebno in slovesno.
A to ni edini razlog za praznovanje, dragi občani. Srce vaše vaške skupnosti je brez dvoma v
aktivnostih in prizadevnostih lokalnega gasilskega društva, ki že vrsto let povezuje gasilce
Mlajtinec in Lukačevec ter skrbi za pestro družabno dogajanje, ne le za varnost. Prav zato je
investicija v Vaško-gasilski dom v Mlajtincih, ki je prav danes uradno predana svojemu
namenu, velika pridobitev za kraj in celotno občino. Občina mora poskrbeti za vzvode, s
katerimi svojim občanom ponuja optimalne možnosti za njihov vsestranski razvoj, in vaša
lahko prav v tej zahtevni in kompleksni kategoriji tekmuje vzorno z najbolj razvitimi in
turistično prepoznavnimi slovenskimi občinami. Pa vendar se vaša širša prepoznavnost in
pregovorna gostoljubnost širi predvsem zaradi ljudi, ki ohranjate to svojo tradicijo iz
generacije v generacijo, ljudi, ki znate sodelovati in se med seboj povezovati, pa tudi
poveseliti, ljudi, ki imate vselej nasmeh na obrazu, vsakemu prišleku pa
ponujate toplo prijazno besedo.

Spoštovani,
za vaš praznik vam iz srca čestitam ter vam želim, da še naprej tako strumno in odločno
stopate po poti odličnosti. V dneh, ko se toplo brezskrno poletje preveša v svežo jesen, ki bo
znova bogato obrodila, je prav, da se za hip ustavite od zahtevnih dnevnih opravil in novih

šolskih obveznosti, ter si vzamete čas za pristno druženje v družbi prijateljev, sosedov in
družine. Prav ti trenutki vas bodo greli vse leto, tudi ob dneh, ki vam bodo delali skrbi in vas
morda celo jezili ter žalostili. Danes je torej dan za veselje. Vseh skupaj.
Naj ob tej priložnosti še posebej čestitam vsem dobitnikom nocojšnjih občinskih priznanj in
nagrad. Največji aplavz pa si zaslužijo zlasti tukaj zbrani zlati maturanti.
Uživajte v tem prazničnem sobotnem večeru še naprej in hvala za pozornost.

