
 
 
Govor predsednice Uprave UPPG, dr. Marte Ciraj, na Koncertu v 
mesecu žena, 23. 3. 2007 
 
Spoštovane gospe in gospodične, spoštovani vaši spremljevalci in vsi 
drugi udeleženci današnjega večera 
 
 
Naš vzornik, čigar ime nosi Ustanova Petra Pavla Glavarja, je v svojem 
času v Komendo pripeljal Jakoba Zupana, avtorja prve slovenske opere, 
Belin.  
 
Ustanova Petra Pavla Glavarja danes skupaj z Občino Komenda in 
Kulturnim društvom Komenda organizira koncert opernih arij, ki jih bodo 
izvajali naša občanka Vlatka Oršanič in njeni študentje.  
 
Koncert je namenjen praznovanju dveh praznikov v tem pomladno 
zimskem mesecu marcu, to je 8. marcu - mednarodnemu dnevu žena in 
25. marcu - materinskemu dnevu.   
 
Kaj reči ob obeh, na videz za koga zelo različnih praznikih, morda celo 
nasprotnih v določenem pogledu? 
 
Ženske smo, tako kot je napisano v svetem pismu in tako kot je pred 
kratkim naslikal naš prijatelj, znani štajerski umetnik Adolf Osterrieder, ki 
je upodobil stvarjenje ženske iz rebra moškega, v stvarstvu celovita bitja 
le skupaj z nasprotnim spolom. Naše poslanstvo je v skupnem 
oblikovanju sveta, skupaj  z moškim.  
 
Dano nam je bilo veliko darilo, da smo lahko matere, da imamo čut za 
vzgojo potomcev, svojih ali pa drugih, torej da imamo izražen čut za 
potomstvo nasploh. Ni iz trte zvit slovenski pregovor, da žena podpira tri 
vogale pri hiši.  
 
Veliko smo dosegle za uveljavljanje žensk v družbi, boj do tega, kar 
imamo danes pri nas je bil dolg in krut, v mnogih delih sveta pa so 
razmerja med spoloma še sploh na začetku in o enakopravnosti sploh ne 
moremo govoriti. Tu gre za enakopravnost v smislu spoštovanja človeka 



kot takega, priznavanje enake vrednosti posamezniku kot kroni 
stvarstva. Veliko je krivic, veliko izkoriščanja, veliko nepotrebnega 
trpljenja, ker ni ljubezni. 
  
Kaj lahko storimo, da bil svet lepši? Predvsem ostanimo ženske! 
Prenašajmo pravične vzgojne vrednote na svoje potomstvo in na tiste, ki 
jih imamo priložnost vzgajati, jim biti za zgled.  
 
Pred kratkim sem bila v Moskvi, prav na 8. marec, ki je tam še dela prost 
dan in ga praznujejo. Ženske so že dan prej hodile s šopki rož in veselo, 
praznično razpoložene. Prijetno jih je bilo opazovati. Imela sem občutek, 
da so jih rože osrečile.  
 
Drage ženske, draga dekleta: sprejmite rože, če vam jih kdo podari, 
verjemite, da ste jih prejele od srca, za vaše srce. Saj si jih zaslužite.  
 
Želim vam obilo užitkov ob poslušanju prelepega šopka pesmi, ki nam jih 
podarjajo Vlatka Oršanić in njeni študentje, ki se jim za vse to že vanprej 
iskreno zahvaljujem.  


