
Naše poslanstvo v občini Komenda je: 
pospeševati izobraževanje in razvoj talentiranih mladih,   
spodbujati kulturni in duhovni razvoj preko ponujanja različnih oblik        
javnega delovanja in animiranja 
krepiti solidarnost med ljudmi preko prispevanja sredstev za socialno,     
materialno pomoč prikrajšanim in ostarelim 

Obisk pri mecenki ga. Bernik Bevčar Mariji, 10. 4.  

Štipendista Vanessa Bera in Anže Štern ter ga. 

Marta Ciraj so se z obiskom zahvalili ga. Bernik, da 

nas je prepoznala kot pomembno lokalno ustanovo, 

ki dobro skrbi za razvoj  talentiranih mladih. 

Štipendistoma je gospa zaželela vztrajnosti in 

pridno delo še naprej. Za vse, posebej še za 

štipendista, je bilo srečanje pomembna nova 

izkušnja, ki bo ostala v prijetnem spominu.  

Skrb za varno pot v šolo, 1.—9. 9. 

Pod mentorstvom OŠ so štipendisti in člani Ustanove z 

veseljem spremljali prvošolčke na poti v šolo. Štipendisti so to 

delo opravljali v okviru svoje obvezne delovne prakse . 

 

spomladanski  in 

27.—29. 3.   

jesenski sejem 

2.—4. 10. 
 

 

Prisotnost na sejmu je za nas priložnost, da obiskovalcem s ponosom predstavimo domače 

izdelke, predvsem pa samo UPPG, ki je edinstvena ustanova na občinski ravni.  

p. dr. Andraž Arko: Biti in ostati kritičen gledalec filma, 20. 11. 
 

Predavanje je bilo prvo v okviru 8. šole za vrednote in 

življenje. Pater je pojasnil, kako filmi slikajo iluzije, 

nekritično izkrivljajo vrednote, pritiskajo na naša čustva, 

usmerjajo oblikovanje vesti, vplivajo na naše razmišljanje 

in dojemanje sveta. Biti gospodar filma, ne pa da film 

gospoduje nam! Potem je film lahko tudi koristen. 

Novoletni koncert, 17. 1. 

Nastopili so:  

Eva Černe, pianist Miran Juvan in violinist Nejc Avbelj 

Mešani zbor DU Komenda 

Mladinski pevski zbor OŠ Komenda Moste    

»Nastop, ki se je zgodil v Komendi je bil zame en velik 

blagoslov. Zelo sem vam hvaležna za tako lep večer, 

toplino in spoštovanje. Lahko rečem, da tako lepega 

koncerta še nisem imela.« Eva Černe 

Leto 2015 v sliki in besedi 
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Mnoge naše prostovoljne in brezplačne dejavnosti niso tukaj prikazane s 

sliko, a so prav tako pomembne za številne občane in za razvoj letošnjih 

sedmih štipendistov: 

osnovna živila se deli 30 osebam in njihovim družinam, 

redno tedensko se nudi učna pomoč dijakom in učencem, 

plačilo položnic občanom, ki so se prijavili na razpis za gmotno prikrajšane 

občane, 

članki štipendistov na spletni strani: o depresivnih motnjah, downovem 

sindromu, študiju v tujini,... 

kreativne ročne spretnosti štipendistov se kažejo v novoletnih voščilnicah, 

prevzemanje izzivov nastopanja, vodenja skupin, organizacije, ozvočenja, 

grafičnega oblikovanja in računalniškega programiranja. 

 

Našega poslanstva bi ne mogli uresničevati brez tvornega sodelovanja s 

številnimi dobrotniki - podjetij in občani, kakor tudi ne brez ustanov: 

Občina Komenda 

Kulturno društvo Komenda 

Osnovno šolo Komenda Moste 

PGD Komenda in PGD Križ 

Konjeniški klub Komenda 

Društvo upokojencev Komenda 

Medgeneracijsko društvo Komenda. 

 

Naša prizadevanja lahko podprete na naslednje načine: 

z obiskom spletne strani in s prijavo na novice UPPG, 

z všečkanjem FB strani Ustanove, 

z SMS donacijo 1€ na 1919, z besedo UPPG, 

z živili — Nepokvarljiva živila lahko prinesete vsak četrtek pred telovadnico 

v Komendi med 18. in 19. uro., 

z dohodnino — 0,5% dohodnine lahko državljan nameni dobrodelnim 

organizacijam. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Vljudno 

Vas vabimo, da izpolnite obrazec na spletni strani in jo dodelite nam — 

delno ali v celoti. 

z nakupom vstopnic novoletnega koncerta KAKO LEPO!  evropsko 

priznane pevke Shirlie Roden skupaj  

z otroškim in mladinskim pevskim zborom OŠ Komenda Moste,  

z mešanim zborom DU Komenda,  

s citrarji Eve Poglajen, Špele Štular in Tomaža Plahutnika. 

Donatorske vstopnice (v kompletu sta dve) lahko pridobite z nakazilom najmanj 

50€, na naš transakcijski račun: 03103-1000000598 v predprodaji do 8. 

januarja 2016 (vstopnici vam bomo poslali po pošti), ali pa na Občini 

Komenda, pri tajnici Klavdiji Rehberger na tel: 01/724 74 01 in 01/724 74 00 ali 

po elektronski pošti vstopnice@uppg.si. 

Lahko pa seveda kupite tudi vstopnice za parter po 15€ oziroma študentske in 

otroške po 8€.  
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