
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podlagi 12. člena Statuta UPPG je Uprava UPPG obravnavala in na svoji 13. redni seji 
dne 26. januarja 2012 sprejela Poročilo o delu UPPG v preteklem mandatu (2008-2012). 

Poročilo je bilo kasneje še dopolnjeno s številom sej in dejavnostjo UPPG do konca 
imenovanja nove Uprave UPPG (2. maja 2012). 

 
USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA 

POROČILO O DELU V MANDATU 2008 do 2012 
 

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v tem mandatu nadaljevala s svojim poslanstvom, ki je 
pomoč pri šolanju nadarjenim socialno šibkim občanom Občine Komenda in pomoč 
občanom v stiski. Vse bolj pa se je dejavnost UPPG širila tudi na področje, s katerim želimo 
prispevati k zviševanju solidarnosti, medsebojnemu spoštovanju, duhovnemu napredku in 
napredku medčloveških odnosov. 

Poročilo se nanaša na obdobje tretjega mandata Uprave Ustanove Petra Pavla Glavarja, ki 
se je pričel 25. marca 2008, do 2. maja 2012. Konstituitivna seja nove Uprave UPPG je bila 
5. junija 2008. Mandat članov traja 4 leta.  

V tem obdobju se je UPPG poslovila še od enega od šestih ustanoviteljev. Odšel je  Janez 
Kimovec (16. februarja 1942 - 29. avgusta 2010). Bil je soustanovitelj UPPG v letu 1999. 
Odločitev za to je naredil po tehtnem premisleku. S svojim žarom in odločno podporo, je 
bistveno pomagal, da je prišlo do uresničitve tega projekta. 

Nekaj mesecev pred njegovim odhodom v večnost je o tej svoji humanitarni dejavnosti 
povedal: "Spominjam se ustanovitve Ustanove Petra Pavla Glavarja v mladi, na novo nastali 
Občini Komenda. Takrat smo pravzaprav stremeli za celovitim delovanjem občine na skoraj 
vseh področjih družbenega življenja. Kot soustanovitelj Ustanove sem danes ponosen na 
njeno delovanje. Vesel sem, da je misel Ustanove danes še prav tako živa kot ob ustanovitvi 
oz. se je še obogatila." Janez je velik človek. Znal se je veseliti naših skupnih uspehov.  

Člani Petra Pavla Glavarja smo mu hvaležni za vse, kar je dobrega storil, za neomajno 
podporo in spodbude, ki nam jih dajal kot soustanovitelj in občinski funkcionar, prvenstveno 
pa kot človek. 

Naša poročila se pod področji posameznih organov UPPG nahajajo na naši spletni strani 
www.uppg.si. Ureja jo Boštjan Poglajen, ki mu za to velja posebna zahvala. 
 
Ob tej priložnosti se želimo prav posebej zahvaliti vsem društvom, posameznikom, družinam, 
podjetjem in drugim, ki ste nas vsa ta leta podpirali v našem delovanju. Zahvala gre Občini 
Komenda kot stalni mecenki, sodelavcem občinske uprave, Kulturnemu društvu Komenda, 

 

 

http://www.uppg.si/


Konjeniškemu klubu Komenda, Osnovni šoli Komenda-Moste, Gasilskemu društvu Križ, pa 
tudi uredništvu Aplence, še posebej g. Andreju Žalarju in posthumno tudi g. Baldomirju 
Kremžarju za veliko pomoč in podporo. Ne moremo mimo tega, da ne bi ponovno poudarili, 
da vsi sodelavci UPPG delujejo prostovoljno in brezplačno ter brez povračila materialnih 
stroškov. Vsem omenjenim in neomenjenim Bog lonaj!   
 
V UPPG poteka pravo medgeneracijsko sodelovanje, kjer sodelujejo štipendisti, ki jih 
usmerjajo mentorji, pospešujemo razvoj talentov, štipendisti npr. pomagajo slabše učečim 
učencem, pri čemer so zelo uspešni – mentorica Danica Kuhar je povedala, da so pomagali 
rešiti že veliko učencev pred ponavljanjem razreda. Mentorji so tako poklicni strokovnjaki iz 
OŠ Komenda, kot tudi drugi člani UPPG na različnih področjih. Vsi sodelujoči v dejavnostih 
UPPG opravljajo delo brezplačno in brez materialnih stroškov.  
 
Ocenjujemo, da je v toku zadnjega mandata 2008-2012 bilo opravljeno okoli 3500 ur 
prostovoljnega administrativnega dela, štipendisti pa so opravili skupno 5941,5 ur delovne 
prakse (od tega v letu 2008 – 1255 ur, v letu 2009-1045 ur, v letu 2010-1330 in v letu 2011-
2311,5 ur), kar pomeni skupaj 54 mesecev polne zaposlitve ene osebe (upoštevana delovna 
obveznost 174 ur mesečno). 

Sestava Uprave je bila naslednja: dr. Marta Ciraj (predsednica), mag. Igor Boševski, 
(namestnik predsednice), Marica Erce (članica), Nuša Fujan (članica do 9. junija 2011), 
Tomaž Lah - član od 9. junija 2011 dalje), Tinkara Grilc (članica), Edo Grmšek (član), Majda 
Ravnikar (članica), Janez Ravnikar (član), Meri Schumet (članica). 

Uprava je dolžna načrtovati, spremljati in izvajati naloge za delovanje ustanove. Na koncu 
mandata Uprava sprejme poročilo o delu ustanove, ki je javnega značaja. 
 
Po zadnji seji prejšnje Uprave, ki je bila 25. marca 2008,  je bilo treba poskrbeti za razrešitev 
dotedanjih organov in imenovanje novih. Vsi organi (Odbor za dodeljevanje socialne pomoči, 
Odbor za dodeljevanje štipendij, Nadzorni svet) so bili imenovani in imeli svoje konstitutivne 
seje v juniju. Uprava je imela skupno 13 rednih in 13 korespondenčnih sej. Na zadnji 
korespondenčni seji (končala se je 2. maja 2012, od tega dne dalje teče tudi mandat nove 
Uprave) je bila imenovana nova Uprava. Ob koncu mandata (23. marca 2012) je bilo 
srečanje, na katerega je bilo povabljenih 80 sodelavcev, članov in štipendistov UPPG v 
celotnem obdobju njenega delovanja. Udeležilo se jih je 15, veliko pa jih je bilo zavzetih z 
drugimi dejavnostmi in so se opravičili.   
 

 
Dejavnosti UPPG so bile naslednje: 
 

1. Štipendiranje 
Odbor za dodeljevanje štipendij, ki ga je vodila dr. Angelca Žerovnik, člani pa so bili Danica 
Zmrzlikar (namestnica predsednice), Veronika Petek (tajnica odbora), Štefan Kern (član) in 
Franc Petrič (član), je imel v tem obdobju skupaj 7 sej, ki so jih dopolnjevale korespondenčne 
seje nanašajoč na vsebino predhodne seje. Potekala pa je tudi komunikacija po telefonu in 
elektronski pošti. V tem obdobju so svoj študij uspešno zaključili trije štipendisti. Tako je 
študij oziroma šolanje od začetka delovanja UPPG dokončalo skupno 14 štipendistov od 
skupno 26, kolikor jih je UPPG doslej štipendirala (večinoma več let).  
 
Odbor je skrbel za potrebno dopolnjevanje Pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju pomoči 
pri razvoju talentov nadarjenih mladih občanov Občine Komenda zaradi prilagajanja 
potrebam razvoja štipendiranja je bilo treba pravilnik dvakrat dopolniti. V letu 2008 in 2009 je 
Odbor pripravil predlog razpisa za štipendiranje, medtem ko v letih 2010 in 2011 zaradi 
pomanjkanja sredstev ni bilo novih razpisov. V letu 2008 je bila le ena prijava za štipendijo in 



je bila podeljena. V letu 2009 je Odbor obravnaval dve prispeli vlogi in predlagal podelitev 
ene nove štipendije.  
 
Zelo pomembno delo Odbora je pregled izpolnjevanja obveznosti štipendistov in sodelovanje 
z njimi. Opravljen je bil pregled poročil o učnem in študijskem uspehu štipendistov ter o 
opravljeni obvezni praksi. Na osnovi preverjanja obveznosti štipendistov je bil podan predlog 
UPPG za nadaljnje štipendiranje. Število štipendistov se je zmanjševalo bodisi zaradi 
končanja študija/učnega programa ali pa zaradi neizpolnjevanja pogojev. V letu 2008 je bilo 
12 štipendistov, v letu 2009 jih je bilo 11, v letu 2010 jih je bilo 10, v letu 2011 pa le še 8 
štipendistov.  
  
Odbor je skrbel za stalno komunikacijo s štipendisti in organiziral tri  skupna srečanja s 
štipendisti, njihovimi starši in mentorji ter skrbel za pisne ter pogovorne komunikacije s 
štipendisti. V letu 2010 je Odbor za dodeljevanje štipendij v okviru tega srečanja povabil 
člana UPPG, sicer predsednika Odbora za dodeljevanje socialne pomoči, Jožeta Pavliča, da 
je predstavil Petra Pavla Glavarja, rojaka, po katerem nosi UPPG ime, predvsem pa, da bi se 
zavedli vrednosti, da lahko sledimo njegovemu zgledu. Eno skupno srečanje pa sta v letu 
2011 skupaj organizirala Uprava UPPG in Odbor za dodeljevanje štipendij. Več o delu 
Odbora za dodeljevanje štipendij: http://www.uppg.si/index.php?p=04. 
 
 

1.1 Delovna praksa štipendistov 
Naši štipendisti imajo obvezo, da poleg študija oziroma šolskih obveznosti opravijo obvezno 
prakso po 80 ur v šolskem letu v skladu s Pravilnikom o izvajanju delovne prakse 
štipendistov UPPG in pri tem pomagajo slabše učečim učencem ter opravljajo druga 
družbeno koristna dela. Pri opravljanju te prakse jih spremljajo mentorji UPPG, ki so: Danica 
Kuhar (učna pomoč), Andreja Črtanec (pomoč prvošolčkom za varno pot v šolo), Milojka 
Volkar (izdelovanje voščilnic), Jože Pavlič (vodenje bibliografije), Danica Zmrzlikar (delo v 
pisarni in organiziranje sodelovanja), Marica Erce (sejemske aktivnosti), Viktorija Drolec 
(medgeneracijsko sodelovanje), Vid Koritnik (turistična dejavnost), Goran Peršin (kulturna 
dejavnost), Janez Ravnikar in Edo Grmšek (tehnična izvedba dogodkov), Igor Boševski 
(prodaja vstopnic, nastopi talentov).  
 

2. Socialna pomoč 
Delo na tem področju opravlja Odbor za dodeljevanje socialne pomoči, ki ga je vodil Jože 
Pavlič, članici pa sta bili Marija Dobnikar (namestnica predsednika) in Bernarda Karničnik 
(tajnica Odbora).  
 
2.1 Pomoč v denarju in dobrinah: predsednik Odbora je vsako leto v Glasilu Aplenca objavil 
vabilo ali več vabil občanom, da bi bili darežljivi, članici pa sta poskrbeli za postavitev košaric 
za nabiranje dobrodelnih prispevkov v trgovinah v Občini Komenda (TUŠ in Marija Moste, 
Palček Komenda in Kmečki hram Križ, posebno mesto v obdarovanju je v letu 2009 imelo 
tudi podjetje Lidl, ki je poskrbelo za 44 paketov raznih dobrot). Odbor je dobrote zapakiral in 
jih osebno izročil upravičenim osebam. V letu 2010 je pri tem delu poleg članov Odbora 
sodelovala tudi gospa Brigita Debeljak iz Gmajnice, v več letih pa tudi gospa Danica 
Zmrzlikar. Podeljuje se tudi denarna pomoč, s plačilom upravičenih stroškov položnic.  
Skupno je bilo v štirih letih razdeljeno več kot 90 paketov pomoči v gmotnih dobrinah in 
3025,64 EUR denarne pomoči (v obliki plačila položnic).  
Več o delu Odbora za dodeljevanje socialne pomoči: http://www.uppg.si/index.php?p=05. 
Proti koncu mandata, je 1. marca 2012 stekel tudi projekt UPPG v sodelovanju s podjetjem 
LIDL v pomoči v živilih, ki smo ga razvijali skoraj dve leti. Ob tem sodelujejo tudi zunanji 
sodelavci, občani Občine Komenda, Osnovna šola ter Občina Komenda.  
 
2.2 Pomoč ljudem v (duševni) stiski po telefonu: 

http://www.uppg.si/index.php?p=04
http://www.uppg.si/index.php?p=05


Kar pogosti so klici na telefonsko številko 040 280 245. Največ vprašanj in želja za nasvet 
izhaja iz problemov vzgoje, duševnih stisk, duševnega zdravja in zaskrbljenosti zaradi 
izobraževalnih problemov otrok in mladine. Posamezna vprašanja se nanašajo na skrbi 
zaradi gmotnih težav. 
 

3. Nadzor poslovanja 
Skrbni nadzor nad delom in poslovanjem UPPG izvaja Nadzorni svet. Člani so v preteklem 
mandatu bili: Damjana Tepina (predsednica), Mirko Kepic (član), Vid Koritnik (član). Poročila 
Nadzornega sveta so javno dosegljiva na spletni strani UPPG. 
http://www.uppg.si/index.php?p=06 
 
Pregled poslovanja nam pokaže, da smo od leta 2007, ko je UPPG od celotnih prihodkov v 
letu sama ustvarila 56% od denarnih sredstev, 44% pa je prispevala Občina Komenda, prišli 
do stanja, ko Občina Komenda prispeva večji delež potrebnih denarnih sredstev. Tako stanje 
je posledica krize, ko je izjemno težko pridobivati donatorska sredstva. Glede na to, da je bil 
sprejet dogovor, da naj bi UPPG prispevala polovico potrebnih sredstev za delovanje 
ustanove, menimo, da bo potrebno pričeti vrednotiti kot prispevek vloženo prostovoljno delo 
članov in članic UPPG, ter njenih štipendistov, kar bi predstavljalo vložek UPPG, saj na tako 
visoka denarna sredstva kot v letih pred krizo ne moremo več računati.   
 

4. Dogodki v organizaciji UPPG 
V preteklem mandatu smo skupaj s Kulturnim društvom Komenda in Občino Komenda 
organizirali štiri dobrodelne novoletne koncerte: leta 2009 je nastopila dvakratna 
predstavnica Slovenije na Evroviziji, Darja Švajger, leta 2010 znamenita etno skupina 
Katalena, 2011 oktet mladih izobražencev Puschluchtae, leta 2012 pa Oto Pestner.  
 

4.1 Koncerti za žene in dekleta (ter vse z njimi povezane) 
Skupaj z Občino Komenda in Kulturnim društvom Komenda smo organizirali tri koncerte, 
vsakič v marcu: 2008 je nastopila etno skupina Fletno iz Cerknice, 2009 domačin Andrej 
Ažman iz Most ob spremljavi pianistke prof.  Maje Tajnšek, ki jo je navdušil prijazen sprejem 
v Komendi in kulturna raven poslušalcev, zato je sama predlagala in je nastopila tudi v letu 
2010, tokrat skupaj z vrhunskim akademskim violinistom Brankom Brezavščkom.   
 

4.2 Predstavljanje UPPG na spomladanskem in jesenskem sejmu smo izvajali na 
vsakem sejmu z namenom, da v zameno za denarne prispevke ponujamo dobrote naših 
gospodinj in gospodarjev ter darov, ki smo jih pridobili od različnih darovalcev, kakor tudi 
dela naših štipendistov (lične rezalne deske, nakit..).  
 

4.3 Oktobrski koncert z domačimi talenti, za katerega je bil odgovoren namestnik 
predsednice Uprave UPPG mag. Igor Boševski, smo organizirali dvakrat, in sicer v letu 2008 
in 2010. Koncert je bil dobro obiskan in je požel lepe odzive. Marsikateremu od dosedanjih 
nastopajočih, je bil nastop na katerem od oktobrskih koncertov spodbuda za nadaljnje 
nastopanje. 
 

4.4. Predavanja in predstavitve 
V letu 2008 smo organizirali predavanje zakoncev Boroša o romanju v Santiago de 
Compostela, v letu 2011 smo predstavili knjigo o Mejačevih v Komendi avtorja dr. Branka 
Marušiča, življenje in daritev slovenske mistkinje Magdalene Gornik in domačina, mizarskega 
mojstra Antona Makšeta z Gmajnice ob predstavitvi Suhadolčeve knjige o stolih.  
 

4.5 Šola za vrednote in življenje 
Izvedli smo štiri sklope Šole za vrednote in življenje, s katero smo pričeli leta 2009, ko je prvi 
seminar petih predavanj z naslovom Stres in depresija kakovostno izvedla dr. Angelca 
Žerovnik. V zvezi s tem je bil narejen daljši zapis, ki je objavljen v zborniku ob desetletnici 
UPPG, dosegljiv pa je tudi na naši spletni strani pod Kronologija dogodkov.  

http://www.uppg.si/index.php?p=06


 
V letu 2009 je šola potekala pod naslovom Gozd in varovanje okolja s štirimi renomiranimi 
predavatelji, od katerih je bil eden rojak iz Most: Miha Zabret, zasl. prof. dr. h., dr. Niko 
Torelli, mag. Andrej Dobre, mag. Mateja Šmid Hribar. V letu 2010 je šola potekala pod 
naslovom S komunikacijo spreminjamo svet, vodil jo je domačin, svetovno znani 
komunikolog, dr. Peter Lah, v letu 2011 pa je potekala pod naslovom Kažipoti in vabila, vodil 
pa jo je katoliški mislec, prav tako domačin Matija Remše.  
 
Zapisi prvih dveh Šol za vrednote in življenje so objavljeni v Zborniku, ki ga je UPPG izdala 
ob pomoči Občine Komenda v letu 2010. Izšla pa je tudi zgoščenka (DVD) prve šole iz leta 
2008 (stres in depresija, dr. Angelca Žerovnik), ki jo je mogoče kupiti po ceni 12 EUR. 
Naročilo lahko oddate po mailu: uppg@komenda.si. 
 

4.6 Pomoč pri poklicnem usmerjanju 
Naša članica prof. Tinkara Grilc je v letu 2009 organizirala srečanje v OŠ Komenda-Moste za 
poklicno usposabljanje mladih, na katerem smo predstavili nekatere uspešne učence te šole, 
ki so že dosegli uspehe na svojih področjih, med njimi tudi enega naših štipendistov, Luka 
Žnidarja, poklicnega pilota. 
 
Ustanova Petra Pavla Glavarja je v letu 2010 obeležila desetletnico svojega delovanja. Ob 
tej priložnosti smo izdali zbornik z naslovom Ustanova Petra Pavla Glavarja v Občini 
Komenda v letih od 1999-2009. Zbornik smo brezplačno poslali vsem gospodinjstvom v 
Občini Komenda, mogoče pa ga je tudi naročiti po ceni 10 EUR za izvod na naslov: 
uppg@komenda.si. 
 
Na koncu pa še vabilo vsem, ki imate malo ali veliko: »Če premoreš veliko, dajaj od tega 
miloščino v obilju; če imaš malo, si ne pomišljaj tudi od malega izkazovati miloščino. Tako si 
boš nabiral lep zaklad za dneve stiske.« (Tob, 4,8-9) Vabimo vas, da Ustanovo Petra Pavla 
Glavarja podpirate v še večji meri in ji namenite tudi del dohodnine, obrazec za namenitev 
je na naši spletni strani http://www.uppg.si/dokumenti/zahteva-za-namenitev-dohodnine.pdf. 
 
  

 
dr. Marta Ciraj 

predsednica Uprave UPPG 
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