
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT RAZDELJEVANJA SOCIALNE POMOČI  
POMOČI POTREBNIM V OBČINI KOMENDA 

 
 
Sveti Pavel je v svojem prvem pismu Korinčanom  (1Kor 13, 4-7) napisal, kaj je ljubezen. 
Lepše in bolj globoke "definicije" ljubezni še ni napisal nihče.  
 
Pravi pa takole: »Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, 
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se 
razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse 
veruje, vse upa, vse prestane.« 
 
Ta definicija naj navdihuje vse, ki bomo sodelovali pri tem projektu. Za sodelovanje v 
dobrodelni dejavnosti je nujno potrebno umreti svojemu jazu, svojim egoističnim ţeljam, 
vsemu, kar nam preprečuje, da bi delali s srcem. V sočloveku, ki mu pomagamo, moramo 
videti ljubljenega Boţjega otroka, tempelj Svetega Duha, čeprav tega z gledanjem s 
človeškimi očmi ne zaznamo. Mi moramo gledati z notranjimi, poduhovljenimi očmi. Potrebno 
je zaupanje, da je ta človek res pomoči potreben. Ne sme nas odvračati kakršnokoli 
sumničenje, niti se ne smemo prepustiti skušnjavi, da bi se primerjali s tem človekom, kdo od 
naju je bolj potreben pomoči. Če začutimo, da smo pomoči potrebni tudi mi, se ne bojmo tudi 
mi pristopiti in prositi, saj to ni nobena sramota. Torej delati je treba z ljubeznijo v smislu 
najlepše definicije ljubezni.  
 
O projektu smo se pogovarjali več kot dve leti. Več o tem v prilogi.  
 
Projekt bo potekal v prostoru Športne dvorane Komenda. Osnova šola (OŠ) Komenda Moste 
in Občina Komenda dajeta UPPG na razpolago nekdanjo kuhinjo z vstopom s smeri 
Glavarjeve ceste. Skladišče za morebitne večje količine blaga se zagotovi v skladiščnem 
prostoru OŠ in uprave Športne dvorane. Dotok ţivil bo zagotavljalo podjetje Lidl, s katerim se 
dogovarja predsednica Uprave UPPG, dr. Marta Ciraj.  
 
Osnovna pravila delovanja so naslednja: 
 

 Obveščanje upravičencev izvaja UPPG na podlagi seznama, za katerega tekoče 
skrbi gospa Marija Dobnikar, s pomočjo tudi ostalih članov, ki ji pomagajo z 
informacijami o pomoči potrebnih, obvestilo se objavil tudi v Glasilu Občine Komenda, 
Aplenca. 

 Upravičence se hkrati obvesti, da UPPG iz okoljskih razlogov ne bo zagotavljala vrečk 
ali drugih pripomočkov za prevzem blaga, zato naj za to sami poskrbijo.  

 Sodelavci/sodelavke ščitijo osebne podatke prejemnikov pomoči. 

 

 



 Pomoč se razdeljuje vsem, ki pridejo ponjo, po načelu zdrave presoje, upoštevajoč 
zaloge in povpraševanje. 

 Alkohola in cigaret se ne razdeljuje. 

 Blago, s katerim razpolagamo: Ţivila, ki jih dodeljuje podjetje Lidl, kasneje se lahko 
pridruţijo še drugi, če bodo pogoji. 

 Prejemniki bodo seznanjeni z roki trajanja ţivil in bodo to pred prevzemom blaga tudi 
podpisali. 

 
Nalogi in nosilci ter njihovi podatki:  
 

Naloga Oseba Podatki 

Stik z Lidlom Marta Ciraj Tel. 041 769 440, mail: 
marta.ciraj@gmail.com 

Lidl   Ovnik Andrej, vodja 
logistike 

040 697 480, logistika@lidl.si 

Lidl Lilijana Remih, vodja 
centralne podpore 

040 697 038 

Deţurni telefon za 
prevzem informacije o 
razpoloţljivosti blaga s 
strani Lidla 

Helene Drolc Tel. 041589785, e-mail: 
helene.drolc@yahoo.de 

Prevoznik blaga Roman Kosirnik Tel. 041 650 073 – dogovorjeno, 
dogovorila se je Majda Ravnikar, 
odslej z njim neposredno 
komunicira Helene Drolc 

Zagotovitev ureditve  
prostora za razdeljevanje 
blaga  

Mira Rek Tel. 031344867, mail: 
mira.rek@guest.arnes.si 

Zagotovitev prostora za 
skladiščenje blaga 

Brane Marn Tel. 041694209, e-mail: 
sportna_dvorana.komenda@siol.net 

Koordinacija sodelujočih 
pri razdeljevanju blaga 

Helene Drolc Tel. 041589785, e-mail: 
helene.drolc@yahoo.de 

Izdelava urnika za 
razdeljevanje pomoči 

Helene Drolc Podatki zgoraj 

Obveščanje občanov v 
javnem mediju  - Aplenca 

Marta Ciraj Podatki zgoraj 

Obveščanje upravičencev 
na dom 

Majda Ravnikar Tel. 051359901, e-mail: 
majda.ravnikar@komenda.si 

Seznam upravičencev za 
prejem pomoči (pošilja ga 
Majdi Ravnikar, Helene 
Drolc in Marti Ciraj) 

Marija Dobnikar Tel: 051373362, 
marija.dobnikar1@gov.si 

Sodelovanje pri 
razdeljevanju pomoči s 
strani Odbora za 
dodeljevanje socialne 
pomoči UPPG 

Joţe Pavlič Tel. 031275484, e-mail: 
jozef_pavlic@t-2.net 

Marija Dobnikar Podatki zgoraj 

Bernarda Karničnik Tel. 031582899, e-mail: 
bernarda.karnicnik@gmail.com 

Sodelovanje drugih članov 
UPPG – člani vprašani 

Milena Petek  petek.milena@gmail.com 
tel. 070-701-809 

Marta Ciraj Marta.ciraj@gmai.com 
Tel. 041 769 440 

  

  

mailto:Marta.ciraj@gmai.com


PRILOGA: KAKO SE JE RAZVIJAL PROJEKT 
 
 
Prvič smo predlog, da bi tudi med letom pridobivali dobrine in jih razdeljevali, obravnavali na 
seji Uprave UPPG, dne 28.4.2010. Do tega predloga je prišlo po naključnem srečanju pred 
pošto v Komendi predsednice Uprave UPPG, dr. Marte Ciraj s članico Odbora za 
dodeljevanje socialne pomoči, Bernardo Karničnik, dne 31. marca 2010, ko je bila 
predsednica na poti k direktorju Lidla, g. Gregorju Kosi.1 Na podlagi tega pogovora je 19. 
aprila 2010 predsednica Uprave UPPG opravila prve pogovore z g. Henigmanom, ki je vodi 
logistiko in skrbi za blago v Lidlu Ţeje. Predlog projekta je bil predstavljen na seji Uprave 
UPPG, na katero je bil vabljen tudi Odbor za dodeljevanje socialne pomoči. Seje se je 
udeleţil predsednik Odbora Joţe Pavlič. Uprava je sprejela sklep, da Odbor pripravi predlog, 
kako bi se projekt izvajal. Odbor je preučil stanje tovrstne pomoči v Občini Komenda z 
obiskom pri dveh dobrodelnih organizacijah (predsednika Karitas in Rdečega kriţa je obiskal 
Joţe Pavlič). Da bi se delo nadaljevalo, je vstopila predsednica Uprave UPPG, dr. Marta 
Ciraj, ki je po naključju, ko je v Lidlu v juniju 2010 urejala pomoč za srečelov Komendskih 
Maţoretk, srečala Helene Drolec. Povedala ji je za idejo UPPG in Helene Drolec je bila takoj 
pripravljena sodelovati v projektu. V nekaj dneh ji je sporočila, da je dobila sodelavke, ki bi 
bile pripravljene prostovoljno sodelovati pri razdeljevanju pomoči. Predsednica je potem 
začela urejati vse potrebno v zvezi s prostori in navezala stik s Tomijem Slokarjem za 
morebitni brezplačni najem Mejačeve brivnice za potrebe UPPG. Ker je bila za Mejačevo 
brivnico zainteresirana tudi Občina Komenda za info točko, se je dogovorila tudi z ţupanom 
Tomaţem Drolcem, da bi lahko brivnico uporabljali oboji, ob tem, da bi Občina poskrbela za 
njeno obnovo. V letu 2012 se je v sodelovanje aktivno vključila tudi direktorica Občinske 
uprave Majda Ravnikar in sicer na prošnjo predsednice Uprave UPPG, ki jo je spodbudilo 
pismo namestnice predsednika Odbora za dodeljevanje socialne pomoči, Marije Dobnikar, o 
tem, da bi bilo treba zagotoviti več pomoči.2 Direktorica je stopila v stik s Tomijem Slokarjem, 
ki je napisal pismo, iz katerega je razvidno, da dogovor med predsednico UPPG in njim še 
velja, da pa ga ne bo mogoče kmalu realizirati. Zato je direktorica Majda Ravnikar ponudila 
drugo začasno rešitev glede prostorov in sicer, da se prostori zagotovijo v telovadnici. Prvi 
ogled prostorov so dne 12.1.2012 opravile: ravnateljica OŠ Komenda Mira Rek, direktorica 
Občinske Uprave Majda Ravnikar, in predsednica Uprave UPPG, Marta Ciraj, sprejel pa jih 
je upravnik športne dvorane g. Brane Marn in jim prostore pokazal. Ogledali so si dva 
prostora in se odločili za manjšega, ki ima laţji dostop in moţnost da se ga hitro preuredi za 
namen razdeljevanja pomoči. Ravnateljica se je zavezala, da bo, če se UPPG tako odloči, 
uredila prostor tako da bo čim prej namenjen uporabi za namen razdeljevanja pomoči. Drugi 
ogled pa so dne 14.1.2012 opravili Helene Drolc, dr. Marta Ciraj in v. Joţef Ciraj, odprl pa jim 
je upravnik športne dvorane g. Brane Marn. Strinjali so se, da so prostori primerni in tako se 
zaprosi ravnateljico za njihovo ureditev. Na sestanku v Lidlu dne 3.2.2012 smo se prisotni 

                                                
1 Iz zapisnika (dr. Marte Ciraj), srečanja z direktorjem Lidla g. Gregorja Kosi, dne 31. marca 2010: »Darovi v obliki ţivil, kdaj, 

kako pogosto, količina, prištevanje v vrednost donacije v skladu s pravilnikom o dobrotništvu. Tik pred obiskom Lidla sem pred 
Pošto v Komendi srečala s članico Odbora za dodeljevanje socialne pomoči, Nado Karničnik, v mailu predsednika tega odbora 
Joţeta Pavliča, ki mi ga je poslal 30. aprila, pa sem prebrala, da je v Komendi veliko potreb po pomoči v gmotnih dobrinah. Zato 
sva z Nado Karničnik ugotovili, da ne bi bilo smiselno zaradi preveč dela ali drugih razlogov zavračati morebitno ponujeni dar 
Lidla v ţivilih. Nada je predlagala, da bi take darove razdeljevali po veliki noči. Dodala sem predlog, da bi morda razmislili o tem, 
da bi se darovi razdeljevali tudi prek leta in sicer, če bi jih redno dobavljal Lidl. Shranili in razdeljevali bi jih v pisarni UPPG in o 
uri in dnevu, kdaj bo pisarna odprta za ta namen, pisno obvestili vse pomoči potrebne, za katere vodi CSD evidenco, da bi jih 
sami prevzeli. Tak predlog sem potem predstavila direktorju Kosiju. V naslednjem tednu mi bo sporočil svojo odločitev ter koliko 
darov bi lahko bilo, kako pogosto in ali jih bodo lahko dostavljali v našo pisarno. Idejo je sprejel zelo naklonjeno. Vrednost darov 
se bo prištevala v donacijo Lidla, v skladu s pravilnikom o dobrotništvu.« 
2 E-mail Marti Ciraj, Marija Dobnikar, dne 28. decembra 2011: »Naj izkoristim to pisanje še za moja doţivetja ob razdeljevanju 

paketov. Se pravi, kakšni so bili odzivi ljudi, katerim sem nesla pakete. Povečini niso imeli besed, tako so bili hvaleţni. Pa ne za 
pakete same in njihovo vsebino. Tudi za to. Predvsem pa za to, ker niso pozabljeni. Mnogi od njih so v veliki osebni stiski, 
mnogi s hudimi zdravstvenimi teţavami. To, da se nekdo spomni nanje, jim največ pomeni. Praznični čas je za nekatere ljudi 
čas najhujše groze in tega se moramo zavedati. Škoda, da ni paketov še več, ker ţal nisem mogla vključiti še nekaterih ljudi, ki 
so prav tako potrebni pomoči. Mislim, da bi občina lahko ustanovi za takšne namene podarila več finančnih sredstev in bi mi 
sami nabavili prehrambene artikle ter jih razdelili ljudem.« 
 



Helene Drolc, dr. Marta Ciraj s strani UPPG in Gregor Kosi, generalni direktor, Andrej Ovnik, 
vodja logistike, Lilijana Remih, vodja centralne podpore s strani LIDL dogovorili:  

1. Pričetek projekta 1. marca 2012.  
2. Lidl za prvo donacijo nameni tri palete osnovnih živil.  
3. Kasnejše donacije bodo potekale glede na razpoložljivost blaga, zato se sproti 

dogovarjamo – kontakt s strani UPPG je Helene Drolc.  
4. V toku samega dela se bo pokazalo, kaj je mogoče izboljšati, tako da se bo 

projekt prilagajal potrebam.  
5. Prejemniki pomoči ob prevzemu podpišejo izjavo, da so seznanjeni z rokom 

uporabe blaga in da ga bodo uporabili v roku, da ne bi prišlo do zdravstvenih 
ali drugih posledic.  

prejemniki pomoči ob prevzemu podpišejo izjavo, da so seznanjeni z rokom uporabe blaga in 
da ga bodo uporabili v roku, da ne bi prišlo do zdravstvenih ali drugih posledic.  

 

 

 
 
Zapisala: Marta Ciraj, po pregledu dokumentacije v zvezi s tem dne 6.2.2012. 


