
 

 
 

 

 

 

 

 

GOVOR PREDSEDNICE UPPG NA NOVOLETNEM KONCERTU 2013 

Spoštovane in spoštovani! 

Prijazen pozdrav vsem tukaj prisotnim pa tudi tistim, ki kako drugače spremljajo ali pa bodo 

spremljali to današnje srečanje. To je 13 koncert po vrsti, prvega smo imeli leta 2000. Je pa 

prvič v tako velikem obsegu in je prava zmaga sodelovanja ljudi, ki v srcu dobro mislijo in 

tako tudi delujejo. Občina Komenda, Kulturno društvo Komenda, Prostovoljno gasilsko 

društvo Komenda, Konjeniški klub Komenda, Osnovna šola Komenda, Skavtski steg 

Komenda, člani in članice UPPG. Posebej pa bi izpostavila izjemno dragoceno podporo 

podjetja Lidl, ki nam je s svojim sponzorskim prispevkom omogočilo, da smo si upali iti v tako 

velik podvig – v, za naše razmere koncert velikega obsega.  

Ustanova Petra Pavla Glavarja je hvaležna in ponosna na tako visoko raven zaupanja, ki ga 

je deležna. Le tako lahko opravlja svoje poslanstvo in ga še širi in prilagaja novim potrebam. 

V preteklem letu je tako s pomočjo dobrotnikov: podjetja Lidl, kmetije Burgar, kmetije Zadrgal 

in še nekaterih, uvedla projekt za razdeljevanje pomoči v živilih, ki uspešno poteka. Od 

začetka njenega delovanja pa je svoje šolanje s pomočjo štipendije UPPG uspešno zaključilo 

16 štipendistov.  

Med številnimi dejavnostmi  Ustanove Petra Pavla Glavarja naj omenim še sodelovanje na 

sejmih v Komendi, koncerte domačih talentov, koncerte za žene in dekleta, Šolo za vrednote 

in življenje ter razne priložnostne prireditve. Mednje sodi tudi predstavitev skupnosti 

Cenakolo, ki jo bomo imeli v aprilu ali maju letos.  

Naj vas spomnim, da danes godujeta dva svetnika, ki imata veliko sporočilo tudi za UPPG: 

sv Marta iz Betanije in Polikarp (mnogoploden). Oba sta bila zelo plodovita v svojih dobrih 

delih tako za to-, kakor tudi za ono-stranstvo. Delovala sta v duhu ljubezni, kar bi lahko 

povzeli takole: 

Ljubezen brez del je nična. Dela brez ljubezni so prav tako nična. 

Naj nam današnja godovnjaka pomagata pri tem, da bomo delali dobro in to z ljubeznijo. 

Želim vam čudovit večer! 

Dr. Marta Ciraj, Predsednica Uprave UPPG 

 


