
GOVOR NA 15 NOVOLETNEM KONCERTU UPPG 

Dragi prijatelji! 

Življenje je eno samo. Življenje je velika priložnost, ki jo moramo čimbolje uporabiti. Vsak dan se 

moramo večkrat odločati med dobrim in manj dobrim, ali celo slabim. Morda nam vedno ne uspe 

najbolje, a je zelo pomembno, da si prizadevamo, da bi delali dobro. Vedno sta mogoči dve poti, 

izberimo tisto, ki vodi k dobremu. Odločitev o tem je samo naša.  

Vi, ki ste danes tu, ste se odločili za dobro. Skupaj si prizadevamo za nianso izboljšati ta svet.  

Ustanova Petra Pavla Glavarja temelji na izročilu Petra Pavla Glavarja, ki je, izhajajoč iz lastne 

neprijazne usode, hotel delati dobro za druge. Obilno je vračal drugim vso dobroto, ki jo je prejel v 

svojem sicer težkem življenju.  

UPPG je bila ustanovljena 23. novembra leta 1999. Njeno poslanstvo je pomoč dijakom in študentom 

v obliki štipendij in pomoč drugim pomoči potrebnim. V vsem času njenega obstoja je štipendijo 

prejemalo 31 štipendistov, nekateri od srednje šole dalje do konca šolanja. Šolanje je doslej 

dokončalo 18 štipendistov. Trenutno imamo 8 štipendistov, 7 iz Občine Komenda, eno deklico pa iz 

Etiopije, katere smo še posebej veseli. Ime ji je Mita Mammo, rojena je 8.9.2004. Ustanova je tako 

postala mednarodno delujoča. Zanimiv je rojstni dan naše varovanke – ta dan Cerkev obhaja rojstni 

dan Device Marije.   

Projekt socialna pomoč poteka že tretje leto - pričeli smo ga 1. marca 2012. Postal je  nepogrešljiv del 

Ustanove, in je z vsakim letom bolj potreben.  

Za namen tega projekta je bilo samo lani zbranega in razdeljenega blaga v vrednosti 6.200 EUR.  

UPPG je z vašo pomočjo in s svojimi aktivnostmi zbrala skupno  14 185 EUR finančnih sredstev, torej 

skupno 20 358 EUR. Občina Komenda je prispevala 14.800 EUR. Za štipendije je bilo razdeljeno 

18.075 EUR, za socialno pomoč pa 803 EUR. Vse delo, ki ga opravlja več kot 30 prostovoljcev, je bilo 

izvedeno brez plačila in brez povračila stroškov.  

Še nekaj podatkov za preteklo leto: štipendisti so opravili minimalno 480 ur prostovoljnega dela. 

Sodelavci projekta pomoč v živilih (11 oseb) so skupno opravili 493 ur prostovoljnega dela. Ostali 

sodelavci za administrativno in tehnično pomoč, pripravo prireditev, idr pa so opravili skupno blizu 

1000 ur prostovoljnega dela. Zahvaljujem se vsem, ki ste v obliki živil, denarnih sredstev, v prostovoljni 

pomoči v delu, ali na kakršen koli drug način darovali od svojega z namenom pomagati drugemu. 

Hvaležni smo tudi za vsako dobro misel in še posebej za molitve, ki jih nekateri namenjate za 

Ustanovo.  

Naj nas vse skupaj duh Petra Pavla Glavarja še naprej spodbuja k dobremu. Ostanimo na tej poti.  

Naj zaključim z besedami gospe Zlatke Kump, naše prostovoljke, ki se začasno umika zaradi osebnih 

obveznosti. Takole pravi:  

»Iskrena hvala za ponujeno priložnost, da sem lahko lepe trenutke delila z vami in tistimi, ki so bili 
naše pomoči zelo veseli. Ponosna sem bila na to, da sem prostovoljka v tako spoštljivi ustanovi. Le 
taka dejanja božajo človeško dušo in vračajo smisel. Želim vam obilo zdravja in osebnega 
zadovoljstva pri delu, še zlasti v okviru UPPG. Dobre želje vsem našim prostovoljkam in 
prostovoljcem!« 
 
In dodajam: dobre želje vsem, ki ste danes tukaj in tudi vsem vašim dragim.  
 
Srečno v novem letu 2015.  

dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG 


