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Številka: 87/2016-2020 Uprava UPPG 
Datum: 3. 6. 2018 
 
- Objava na spletni strani - 

 
Glede na sprejeto Letno poročilo o delu in finančnem poslovanju UPPG v letu 2017 na 8. redni seji 
uprave UPPG 23. 3. 2018, podajamo javnosti 
 

POROČILO O DELU UPPG V LETU 2017 
 
 
Ustanova je v letu 2017 vstopila v sedemnajsto leto uresničevanja svojega poslanstva: 
"Po zgledu Petra Pavla Glavarja želimo v občini Komenda in širše krepiti medsebojno solidarnost 
in sodelovanje, spodbujati razvoj nadarjenosti mladih in nuditi vzpodbudne duhovne in kulturne 
vsebine." 
 
Pri uresničevanju svojega poslanstva smo pozorni do socioekonomsko prikrajšanih občanov in do 
šolajoče mladine. Tesno smo sodelovali z lokalno skupnostjo – njenimi javnimi in nevladnimi 
organizacijami. Sodelovali smo z našo stalno mecenko Občino Komenda, z Osnovno šolo 
Komenda Moste, z Vrtcem Mehurčki, s Študentskim klubom Kamnik, s Konjeniškim Klubom 
Komenda, z Društvom za mladinsko dejavnost Mravljišče, s skavti stega Komenda 1, s Turističnim 
društvom Komenda, kakor tudi z mediji Gorenjski glas, Modre novice in predvsem z občinskim 
glasilom Aplenca ter z Zavodom Kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ.  
 
Prostovoljstvo 
Ustanova je nepridobitna in prostovoljna dobrodelna organizacija. Da se njeno poslanstvo 
uresničuje je zaslužnih 35 prostovoljcev – kamor štejemo tako priložnostne in stalne sodelavce, 

člane odborov, uprave kot tudi štipendiste. Prostovoljci so tisti, ki so se odločili stopiti korak dlje, da 
bi pustili sled v razvijanju solidarnosti in sodelovanja v skupnosti ter v socialnem in drugem 
napredku skupnosti. Prostovoljci opravljajo dela brezplačno in brez povrnitev materialnih stroškov. 
V letu 2017 je Ustanova opravila skupno najmanj 1.800 ur prostovoljnega dela.  

 
Uprava 
Uprava Ustanove se je v 2017 sestala na petih sejah, od tega na eni korespondenčni.  
Glavno skrb je namenila spremembi Pravilnika o štipendiranju (3. 10. 2017), dobremu poslovanju, 
izvajanju stalnih programov in prepoznavnosti Ustanove po jasno opredeljenem poslanstvu. Glede 
na dano soglasje (30. 12. 2016) k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Petra 
Pavla Glavarja je uprava s sklepom št. 1. na 6. redni seji uprave UPPG, dne 18. 7. 2017 sprejela 
prenovljen Statut Ustanove. 
Udeležili smo se mednarodne konference, kjer smo predstavili svoje izkušnje in videnje družbene 
odgovornosti sodelovanja med podjetji in NVO na lokalni ravni. 
Več o delu uprave UPPG v preteklih letih: http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/uprava/. 
 
Odbor za dodeljevanje štipendij 
Odbor je imel 7 sej, od tega 2 korespondenčni. Pripravil je razpis za štipendije – tri dijaško in eno 
študentsko. Pripravil je pripombe na predlagan Pravilnik in se v zvezi s tem usklajeval z upravo. 
Obravnaval je dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje štipendiranje. Vodil slovesen podpis 
štipendij. Spremljanje dokončanja izobraževanja štipendistov. 
Več o delu odbora za dodeljevanje štipendij: http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/odbor-za-
dodeljevanje-stipendij/.  
 
Štipendisti 

http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/uprava/
http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/odbor-za-dodeljevanje-stipendij/
http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/odbor-za-dodeljevanje-stipendij/
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V letu 2017 je Ustanova imela 11 štipendistov. Ustanova je med štipendisti imela štiri dijake in 
sedem študentov, tri dekleta in osem fantov. 
Štipendisti imajo moralno obvezo, da poleg študijskih oz. šolskih obveznostih opravijo v šolskem 
letu prakso v obsegu 80 ur. Praksa je opredeljena s Pravilnikom o izvajanju delovne prakse 
štipendistov UPPG. Štipendisti so tako nudili učno pomoč, bili animatorju pri Društvu za mladinsko 
dejavnost Mravljišče in pri počitniškem programu Oratorija ter opravljali druga družbeno koristna 
dela. V veliko pomoč so bili pri pripravi in izvedbi prireditev Ustanove. 
V 2017 sta dva štipendista in ena štipendistka študij dokončali. 
Štipendiranje se je zaključilo štirim štipendistom.  
 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči 
Odbor se je srečal na eni seji, ko je odpiral in presojal upravičenost denarne pomoči. V letu 2017 je 
Ustanova tako pokrila 1.607,15 € stroškov štirim ekonomsko prikrajšanim občanom oz. njihovim 
družinam.  
Sicer pa je odbor z 10 prostovoljci vsak četrtek eno uro delil živila, v skupni vrednosti okoli 5.720 €. 
Skupno so opravili 350 prostovoljnih ur in zabeležili 600 obiskov občanov, povprečno 11 na teden. 
Večinoma nas obiskujejo upokojenci in družine s šoloobveznimi otroki.  
Ti prostovoljci so pomagali pri organizaciji prireditev Ustanove, npr.: priprava pogostitve.  
Odbor izpostavlja vprašanje pridobivanja novih prostovoljcev, novih donacij, kako prikrajšanim 
učinkovito pomagati, da bi postali bolj samostojni. Menja je, da bi z več sodelovanja med 
karitativnimi društvi na območju občine Komenda mogli doseči večji sinergijski učinek. 
Več o delu odbora za dodeljevanje socialne pomoči: http://www.uppg.si/predstavitev-
ustanove/odbor-za-dodeljevanje-socialne-pomoci/. 
 
 
Nadzor poslovanja 
Podjetjem in posameznikom, ki izdatno donirajo material, znanje, storitve ali denar se na 
tradicionalnem novoletnem koncertu javno zahvalimo s podelitvijo priznanj Ustanove. Občina 
Komenda ostaja glavna finančna mecenka Ustanove. Za štipendije je v preteklem letu namenila 62 
% in v okviru razpisa sofinancirala izvedbo prireditve Jazzva 2017, projekta Znanje za zdravje in 
Peter Pavel Glavar – Kdo je ta mož in kaj nam sporoča?. Preostala sredstva je Ustanova zbrala s 
pomočjo prostovoljnih prispevkov, vstopnic itd.. 
V prihodnje bo Ustanova nekatere svoje programe naravnala bolj tržno, vpeljala nove akcije 
pridobivanja sredstev in nenazadnje podjetja povabila k sponzoriranju v zameno za primerno 
oglaševanje. 
Za interni nadzor smotrnosti porabe denarnih sredstev skrbi nadzorni svet. Njegova poročila so 
dostopna na: http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/nadzorni-svet/.  
 
 

Štefan Petkovšek 
predsednik uprave UPPG 

 
 
 
 
Priloge: 
Priloga 1 – Kronologija 2017  

http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/odbor-za-dodeljevanje-socialne-pomoci/
http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/odbor-za-dodeljevanje-socialne-pomoci/
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Priloga 1 
 
Kronologija 2017 

21. 1. Novoletni dobrodelni koncert: JAZZVA 2017 

30. 1. 
Znanje za zdravje: Miša Pušenjak - Kako pridelati zdrave vrtnine in ohraniti okolje 
čisto in zdravo 

20. 2. 
Znanje za zdravje: Miša Pušenjak - Osnove gnojenja in varstva rastlin v domačem 
vrtu na naravi prijazen način 

3. 3.  
Znanje za zdravje: Matjaž Maležič - Kako v domačem sadovnjaku pridelati zdravo 
sadje? (predavanje) 

4. 3. 
Znanje za zdravje: Matjaž Maležič - Kako v domačem sadovnjaku pridelati zdravo 
sadje? (prikaz obrezovanja sadnega drevja) 

30. 3. Podpis štipendij s 4 novimi štipendisti 

7. – 9. 4. 
Sodelovanje na 22. spomladanskem kmetijsko-obrtnem sejmu Komenda 
(stojnica) 

22. 4. Sodelovanje na čistilni akciji občine 

19. 4. Potopisno predavanje štipendista: Za medvedom po Kanadi 

26. 5. Pogovorni večer s s. Emanuelo Žerdin – Minevanje me uči živeti 

1. – 15. 6. Akcija zbiranja živil: Napolnimo košare po lokalnih trgovinah 

16. 6. 
Projekt – Peter Pavel Glavar – Kdo je ta mož in kaj nam sporoča? (predavanje in 
ogled Glavarjeve knjižnice) 

18. 7. Sprejem prenovljenega Statuta Ustanove 

27. 7. Začetek delitev živil, ki so jih darovali skavti v okviru projekta »Kvadej« 

20. – 26. 8. 
Projekt – Peter Pavel Glavar – Kdo je ta mož in kaj nam sporoča? (izvajanje 
delavnice o PPG na oratoriju) 

1. – 15. 9. Štipendisti varujejo otroke na poti v šolo 

17. 9. 
Projekt – Peter Pavel Glavar – Kdo je ta mož in kaj nam sporoča? (izlet Po 
Glavarjevi Sloveniji) 

28. 9.   

mag. Štefan Petkovšek , Ustanova Petra Pavla Glavarja, Komenda - S krepitvijo 
ugleda družbeno odgovornega podjetja do večje dodane vrednosti vseh – 
Sodelovanje nevladnih organizacij in podjetij na ravni lokalnih skupnosti  

Sodelovanje na mednarodni strokovni konferenci Dodana vrednost kot poslovna 
informacija z vidika družbene odgovornosti in trajnega razvoja podjetij, Maribor  

3. 10. Sprejem prenovljenega Pravilnika o štipendiranju mladih občanov Komende 

6. – 8. 10. 
Sodelovanje na 22. jesenskem kmetijsko-obrtnem sejmu Komenda (štipendisti 
vodijo intervjuje z lokalnimi podjetji, društvi in klubi) 

17. 11. Podpis pogodb za šolsko leto 2017/18 

9. 12. Letno srečanje prostovoljcev in štipendistov 

 
  

http://www.uppg.si/wp-content/uploads/2017/10/statut_UPPG_spremenjen_2017_sprejet.pdf
http://www.irdo.si/irdo2017/referati/a-petkovsek.pdf
http://www.irdo.si/irdo2017/referati/a-petkovsek.pdf
http://www.irdo.si/irdo2017/referati/a-petkovsek.pdf
http://www.uppg.si/wp-content/uploads/2017/11/pravilnik-stipendiranje-2017-SPREJETO.pdf
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Priloga 2 
Podatki iz bilance stanja UPPG na dan 31. 12. 2017 
 


