
Dober večer dobri ljudje! 

Mislim si, da imamo vsi radi svoj domači kraj. Všeč nam je, kako nas značilne 
stavbe in križišča pozdravijo, ko se vrnemo iz potovanja.  

Ste opazili Komendsko veduto? Na levi strani na poti iz Vodic proti Žejam se 
odpre pogled na Komendski hrib s cerkvijo, župniščem in špitalom. Rečem si: 
»Tu sem doma.«  

Tem stavbam je nekoč dal vsebino Peter Pavel Glavar. Prizadeval si je za 
celostni napredek prebivalcev pod hribom.  

Ustanovil je brezplačno privatno šolo z internatom za nadarjene kmečke 
fante. In to 14 let pred odlokom Marije Terezije o obveznem osnovnem 
šolstvu. Bil je mecen študentom v Ljubljani in na Dunaju. Kmetom je pokazal 
naprednejše načine kmetovanja. Napisal je prvo slovensko strokovno knjigo 
“Pogovor o čebeljih rojih”. Ustanovil je prvo slovensko vrtnarsko-čebelarsko 
šolo. Za bolnike pa v oporoki določil, da se zgradi bolnišnico - špital. Kot 
duhovnik je pospeševal romanja in zgradil cerkev sv. Ane v Tunjicah. 

Ustanova s 34 prostovoljci prepoznava pravzaprav enake potrebe kot jih je v 
svojem času Glavar. Tako pomoči potrebnim tedensko razdeljujemo 
prehrambne pakete. Trenutno je objavljen razpis socialne pomoči v obliki 
plačila osnovnih življenjskih stroškov. 

Ustanova deluje v korist skupnosti. Zato bomo v februarju izvedli že četrti 
cikel programa Znanje za zdravje – o vrtnarjenjuu. Želimo tudi osveščati in 
spodbujati razmislek o problemih družbe. Lanskega maja smo na primer imeli 
pogovorno srečanje z varuhom človekovih pravic, gospodom Petro Svetino. 

Štipendisti Ustanove kot skupina in posamezniki opravljajo različne dejavnosti 
v korist skupnosti. Sodelujejo pri programu razdeljevanja živil, pri učni 
pomoči, letos so obnovili igrala. V dvajsetih letih smo štipendirali 40 mladih in 
izvedli 170 dogodkov. 

Poleg vsakoletnega dobrodelnega koncerta v januarju, s katerim zbiramo 
sredstva za socialni razpis, bienalno pripravimo prireditev “Množimo talente”, 
na kateri se odrasli in mladi predstavijo s svojimi spretnostmi. 

Vse našteto delamo brezplačno, ker »Tu smo doma.«  

Dvajset let je dolga doba. Brez donatorjev, bi našega poslanstva ne mogli 
uresničevati. Naklanjali so nam živila, denarna sredstva ali brezplačno izvedli 
predavanja. Podjetjem, nevladnim organizacijam in posameznikom se iskreno 
in iz srca zahvaljujemo.  
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