
 

 
 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu – Odbor za dodeljevanje štipendij UPPG 
 
Za tretji mandat od 12. 5. 2008 do 15. 6. 2012 in do vključno 13. februar 2013 
 
Odbor dela v skladu s Statutom Ustanove Petra Pavla Glavarja in Pravilniki. 
Odbor je imel 10 sej, ki so jih dopolnjevale še korespondenčne seje, ki so se 
nanašale na predhodne seje. O vsaki seji je napisan zapisnik, ki ga prejme Uprava 
UPPG, shranjen pa je tudi v Arhivu UPPG.  
Potekala  je tudi komunikacija po telefonu in elektronski pošti. 
 
Odbor je deloval na petih področjih. 
 

1. Sprememba pravilnika: 
Glede na predloge in potrebe so bile pripravljene spremembe in nato po sprejemu 
Pravilnika na Upravi UPPG objavljen Pravilnik o štipendiranju in dodeljevanju 
pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih občanov Občine Komenda (Glasilo 
Občine Komenda št. 4/2010 in št. 10/2010 z dne 28. maja 2010 oziroma 30. 
novembra 2010). V pripravi so nove spremembe in dopolnitve Pravilnika.  
 
2. Vsebine javnega razpisa za štipendiranje: 
Razpis je bil pripravljen in objavljen za šolsko leto 2009/10 in 2012/13 za sprejem 
novih štipendistov na izpraznjena mesta oziroma v skladu s finančnimi moţnostmi 
UPPG.  
Ustanova PPG redno štipendira določeno število dijakov oziroma študentov, in 
sicer: 2007/08 – 12 štipendij, 2008/09 – 9 štipendij, 2009/10 – 11 štipendij, 
2010/11 – 10 štipendij, 2011/12 – 8 štipendij. 
 
3. Pregled prispelih vlog:  
V šolskem letu 2009/10 sta prispeli dve vlogi za štipendijo, ena je bila  predlagana 
za štipendiranje; v letu 2012/13 pa so prispele tri vloge za štipendijo, ena je bila 
predlagana UPPG za štipendiranje. 
 
4. Vzdrževanje stikov s štipendisti: 
Vsako leto je pregledana dokumentacija štipendistov: učni oz. študijski uspeh, 
vpis v nadaljevanje izobraţevanja in poročilo o obvezni praksi. Vsi podrobnejši 
podatki so v zapisnikih (varovanje osebnih podatkov) in arhivirani v arhivu UPPG. 

 



Srečanja s štipendisti, njihovimi starši, mentorji in predsednico Uprave UPPG so 
bili v letu 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012. Pogovor je potekal o opravljanju 
prakse, zlasti o pomoči pri učenju učencev OŠ Komenda-Moste, o sodelovanju na 
sejmih, o sodelovanju v pripravi in realizaciji koncertov, pripravi in prodaji 
voščilnic, o sodelovanju v drugih dobrodelnih akcijah in druţbeno koristnem delu. 
 
5. Program obvezne prakse štipendistov. 
Odbor in posamezni člani se vključujejo v dejavnosti in programe prakse. 
Zasnova programov je bila narejena v preteklem mandatu in se po potrebi razširi. 
Pri vseh programih so določeni mentorji oz. koordinatorji. O poteku prakse so 
podana vsa poročila in arhivirana v arhivu UPPG. 
 
                                                         Predsednica odbora za dodeljevanje štipendij 
                                                                             Dr. Angelca Ţerovnik 
 
Komenda, 13. februar 2013 

 


