
 
 

Poročilo o delu Odbora za dodeljevanje socialnih pomoči pri  
UPPG Komenda v letu 2013 

 
 
Preko celega leta je dvakrat tedensko potekalo razdeljevanje hrane pomoči potrebnim 
občanom. Kako potrebna je takšna dejavnost v današnjem času, se kaže v skoraj 100% 
povečanju števila obiskov upravičencev v primerjavi z letom 2012. V letu 2013 je bilo skupaj 
835 obiskov.  
 
Vsakič so uporabniki prejeli sadje in zelenjavo, ki  jo donira kmetija Burger in sicer tako, da 
so tri prostovoljke vsakotedensko prebirale sadje in zelenjavo. Sadje in zelenjavo, ki ni šla v 
prodajo, bila pa je še uporabna, smo nato razdelili uporabnikom. 
Redno, v  trimesečnem razdobju, smo prejemali donacijo podjetja Lidl, ki je doniralo osnovne 
prehrambene artikle (moko, riž, testenine, mleko, sladkor, čaj), pa tudi sladkarije, kavo, 
pijačo in druge artikle. 
 
Pekarna Hrovat nam je vsakotedensko donirala kruh, kmetiji Jamšek in Križman mleko, 
prejeli pa smo tudi občasne donacije posameznikov. Glede na odzive ljudi, ki so prihajali po 
prehrambene artikle ugotavljamo, da je mnogo ljudi, ki so v stiski in so zelo hvaležni za vsak 
dar, ki ga prejmejo. Za ljudi se je trudilo šestnajst prostovoljcev. Pomagal pa je tudi mož 
prostovoljke, ki sicer ni razdeljeval hrane, vendar je pomagal pri shranjevanju in razvozu živil. 
Oba z ženo sta tudi odstopila prostore za shranjevanje živil, saj v OŠ nismo več imeli 
možnosti shranjevanja živil. 
 
Občina Komenda je UPPG brezplačno nudila prostor za razdeljevanje hrane. 
 
V mesecu decembru 2013 je UPPG podala razpis za dodelitev denarne pomoči občanom v 
hudi stiski. V roku so prispele štiri vloge. Za tri uporabnike je Odbor za dodeljevanje socialnih 
pomoči predlagal odobritev plačila položnic za osnovne dobrine, kot so elektrika, voda, 
odvoz smeti, skupni stanovanjski stroški in podobno. Za eno uporabnico je odbor predlagal 
plačilo predračuna za nabavo drv. Vsi prosilci so v hudi materialni stiski in jim prejemki, 
oziroma dohodki  ne zadoščajo za preživetje. 
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