
 

 

 

 

 

TALENTI,  

ob koncertu domačih talentov, 10. novembra 2012, Osnovna šola 

Komenda Moste, dvorana Moste 

 

Talenti so Božji dar.  

Ko razmišljam o tem, mi pride na misel beseda, ki pravi: "Jaz sem prišel, 

da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.." (Jn 10,10), ki jo lahko razumemo 

tudi tako, da se veselimo v prvi vrsti življenja samega, potem pa vsega, 

kar nam je podarjeno, med temi darovi so tudi naši talenti.   

Peter Pavel Glavar je znan ravno po tem, da je iskal talente in jim 

pomagal pri njihovem razvoju. In še danes je tako. Naprej se veselimo in 

ozaveščamo, kaj vse nam je bilo podarjeno, kaj vse smo prinesli že s 

seboj na ta svet! Svoje talente lahko odkrivamo in jih razvijamo vse 

življenje. Za to, da jih odkrivamo in iz njih kaj naredimo, pa je potrebno  

da prisluhnemo sebi, pa tudi tistim, ki nas poznajo in nam pomagajo 

spoznavati, kaj se skriva v nas, in da zberemo dovolj korajže in moči, da 

tisto, kar slutimo, da imamo, potegnemo na plano in se odločimo 

razvijati. Za razvoj talentov je potrebna vztrajnost, trdo delo, pobiranje s 

tal, ko pademo,  vedno znova upanje, odrekanja, odpuščanje, če se nam 

kdaj na poti godi krivica, vera v to, kar delamo in, če nam je dano, 

zaupanje v Božjo pomoč.  

Ob pričevanju neke matere, ki se ji je rodila hči, ki je bila telesno in 

duševno "pomanjkljiva", sem slišala tole: "Moj Bog, pa menda nisi pustil 

mojega otroka brez vsakega talenta!?" Izkazalo se je, da je deklica imela 

več velikih talentov: izjemno veliko ljubezen, glas, posluh in občudovanja 

vredno vztrajnost. Imela pa je tudi mater, ki jo je z ljubeznijo sprejela in jo 

spodbujala. Svoje talente je mnogokrat pomnožila.  

 



Pred kratkim smo bili priča velikemu priznanju našemu podjetju, katerega 

direktor je eden izmed organizatorjev današnjega koncerta -Tomaž Lah, 

namestnik predsednice Uprave UPPG. Gazelo  osrednje Slovenije 2012 

je prejelo podjetje Nektar Natura, ki ga vodi.  Ko sem prebirala njegov 

intervju v Kamniškem občanu, z dne 5. oktobra 2012 je med drugim rekel 

"Vizija podjetja je biti vodilno podjetje v Evropi na področju oskrbe 

brezalkoholnih pijač…." Trije ustanovitelji so si zastavili ambiciozno in 

jasno vizijo - in uspeli.  

Nadalje pravi "Glavno sporočilo tovrstnih dogodkov (tekmovanje za 

gazelo) je to, da lahko s poštenim delom in voljo uspe prav vsakdo, če si 

le drzne začeti podjetniško pot." V tem kratkem sporočilu najdemo tri 

bistvene stvari: pošteno delo, vsakdo in drzniti si. Misel, ki vključuje 

vrednoto poštenosti, ki je osnova za vse, kar počnemo; beseda vsakdo 

izraža vključevanje in ne izključevanje – vsakdo ima to možnost, vsakdo 

je poklican, da kaj naredi iz sebe in, kar je tudi zelo pomembno, mora si 

drzniti. Izraz drznost nosi v sebi več sporočil: pogum, zaupanje, voljo, 

odločenost, pozitivni pogled… To pa pomeni tudi, da sem pripravljen na 

žrtve in odrekanja ter tudi tveganja.  

Pa še nekaj je pomembno sporočilo v tem intervjuju: da je treba biti 

pripravljen tudi na padce, napake, zunanje vplive. "Za vsakega je 

pomembno, da gre skozi obdobje učenja čim hitreje in da se iz napak 

tudi nauči, pridobi izkušnje in jih s pridom uporablja." Motiti se je 

človeško. Vendar nas napake in njihove posledice ne smejo spraviti ob 

voljo, temveč se moramo iz njih kaj naučiti in se pobrati. Pomembno je, 

da napake tudi sami sebi odpuščamo, da nas ne bremenijo skozi vse 

življenje. Vse je mogoče vedno znova narediti na novo, se dvigniti po 

padcu, če le zaupamo. Zato imamo ob sebi ljudi, na katere se lahko 

opremo, pomembno je, da znamo sprejeti ponujeno roko in zanjo celo 

prositi, če je potrebno. Kaj nam govori ta primer za današnje srečanje 

talentov?  

Vi, ki danes tu nastopate, pa tudi ostali, se lahko najdete(mo) v tej 

zgodbi. Za vsak uspeh je potreben napor. Ta napor je bogato poplačan, 

ker v tem iščemo smisel našega bivanja, se krepimo, rastemo v vseh 

pogledih, množimo in bogatimo talente, ki jih bomo nekoč pokazali 

Gospodarju. Uživamo pa jih lahko že tukaj in zdaj, skupaj z nami pa vsi, 

ki se jih tako ali drugače dotikamo.  



Vsem nastopajočim, vašim sorodnikom in prijateljem v imenu UPPG 

čestitam za razvoj vaših talentov in se iskreno zahvaljujem za vaš 

pogum, trdo delo, za vse, kar ste vložili v to, da ste danes tukaj in nas 

bogatite in spodbujate, ter vam želim, da boste še naprej ostali trdni na 

svoji poti.  

Zahvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali, posebej Osnovni šoli 

Komenda Moste, vsem, ki jih bo navedla Martina ter tudi obema 

glavnima organizatorjema, Martini Prezelj in Tomažu Lahu.  

Soorganizatorka današnje prireditve, Martina Prezelj, ima jutri god - 

iskrene čestitke!  

Vsem želim lep večer še naprej.  

 

Dr. Marta Ciraj 

Predsednica Uprave UPPG 

 

 


