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POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU UPPG V LETU 2018 
 
 
Ustanova je v letu 2018 vstopila v osemnajsto 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 bili 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, z Društvom za mladinsko dejavnost Mravljišče, s skavti stega Komenda 
1, s CSD Osrednja Slovenija - vzhod, PGD Križ, kakor tudi z mediji Družina, Gorenjski glas, Modre 
novice in predvsem z občinskim glasilom Aplenca, portalom MojaObcina.si 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, nadzornega sveta, 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 2018 je Ustanova opravila skupno najmanj 1.800 ur prostovoljnega dela.  
 
Uprava 
Uprava Ustanove se je v 2018 sestala na sedmih sejah, od tega na petih korespondenčnih.  
Glavno skrb je namenila spremembi Pravilnika o izvajanju in vrednotenju delovne prakse (23. 10. 
2018), spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči občanom Občine Komenda (23. 10. 2018) 
dobremu poslovanju, izvajanju stalnih programov in prepoznavnosti Ustanove.  
Več o delu uprave UPPG v preteklih letih: http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/uprava/. 
 
Odbor za dodeljevanje štipendij 
Odbor je imel tri seje, od tega nobene korespondenčne. Pripravil je razpisa za štipendije – prvi za 
dve dijaški in dve študentski, drugi za eno študentsko; vse za obdobje enega šolskega/študijskega 
leta z možnostjo podaljšanja. Pripravil je pripombe na predlagan Pravilnik o izvajanju in 
vrednotenju delovne prakse 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/.  
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Štipendisti 
V letu 2018 je Ustanova imela 6 (17/18: 4 dijaki, 2 študenta; 4 M, 2 Ž) oz. 9 (18/19: 3 dijaki, 6 
študentov; 5 M, 4 Ž) štipendistov. Ustanova je od leta 2000 do 2018 skupno štipendirala 40 mladih 
občanov Občine Komenda. 
Štipendisti imajo moralno obvezo, da poleg študijskih oz. šolskih obveznostih opravijo vsaj 80 
prostovoljnih delovnih ur. Praksa je opredeljena s Pravilnikom o izvajanju in vrednotenju delovne 
prakse. Štipendisti so tako nudili učno pomoč učencem OŠ Komenda Moste, bili animatorji 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 letu 2018 smo prvič izvedli delovno akcijo štipendistov v korist skupnosti. Tako so štipendisti s 
obnovili ograje na mostovih v občini. V decembru 2018 pa je bila na vrsti prva dobrodelna akcija 
štipendistov. Štipendisti so za naše obiskovalce programa razdeljevanja živil spekli piškote. 
 
 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči 
Odbor se je srečal na eni seji, ko je odpiral in presojal upravičenost denarne pomoči. V letu 2018 je 
Ustanova tako pokrila 852,19 € stroškov trem ekonomsko prikrajšanim občanom oz. njihovim 
družinam.  
Sicer pa je odbor z 12 prostovoljci vsak četrtek eno uro delil živila, v skupni vrednosti okoli 5.000 €. 
Skupno so opravili 320 prostovoljnih ur in zabeležili 600 obiskov občanov, povprečno 15 na teden. 
Večinoma nas obiskujejo upokojenci in družine s šoloobveznimi otroki.  
Ti prostovoljci so pomagali pri organizaciji prireditev Ustanove, npr.: priprava pogostitve.  
Uprava je v poletnih mesecih pridobila donacijo 1300 0,5 litrskih vode Jana. Odločili smo se, da z 
delom prejete donacije podpremo počitniške programe: Mravljišče Komenda, Oratorij Velesovo 
in Komenda. V decembru 2018 smo bili vključeni v projekt LIDL »Ustvarimo boljši svet«. Kupci v 
trgovini LIDL so našemu programu razdeljevanja živil namenili nekaj prehrambnih izdelkov. Lokalno 
Društvo SAK, Klanec, ki je tudi organizator Miklavževanja v Komendi, nam je podaril lepo število 
Miklavževih darilnih vrečk. Tudi v decembru smo bili deležni velike darežljivosti vodstva, staršev in 
otrok Vrtca Mehurčki. V treh tednih so napolnili dve veliki škatli z igračami – lesenimi, plišastimi, 
didaktičnimi in glasbenimi. Tudi živil se je zbrala neverjetna količina. 
Več o delu odbora za dodeljevanje socialne pomoči: http://www.uppg.si/predstavitev-
ustanove/odbor-za-dodeljevanje-socialne-pomoci/. 
 
Dejavnost kulture 
Kulturnih dejavnosti se Ustanova loteva s posebno skrbnostjo. Kulturo razumemo kot odkrivanje 
lepote, v vseh izraznih oblikah. Tako je Ustanova leta 2018 pripravila pet kulturnih dogodkov. 
12. dogodek MNOŽIMO TALENTE je bil namenjen predstavitvi nadarjenih mladih in odraslih iz 
Občine Komenda, ki jim Ustanova tako želi pomagati do večje prepoznavnosti, jih spodbuditi in 
opogumiti na njihovi nadaljnji poti. Vsi talenti odraslih se ne morejo predstaviti na odru. Zato smo 
tokrat že drugič pripravili potujočo razstavo. Razstava najprej gostuje en teden v prostorih šole v 
Mostah in nato še en teden v prostorih šole v Komendi. Tako imajo učenci možnost likovne vzgoje 
v šolski galeriji. Odraslim je bila razstava dostopna v času odprtosti šole. Letos se je na odru zvrstilo 
15 točk, s 24-imi nastopajočimi. Razstava je nosila naslov: SREČNI TU SMO DOMA – 55 umetniških 
del Albina Škrjanca.  
Novoletni koncerti so za Ustanovo sicer priložnost pridobivanja sredstev za svoje delovanje, 

vendar v goste vselej vabimo visoko kvalitetne domače in tuje izvajalce. Tokrat smo gostili 

Prifarske muzikante. Zanimanje je bilo tolikšno, da smo organizirali dodatni popoldanski koncert. 

 

Dejavnost izobraževanja 

https://www.uppg.si/2018/11/stipendisti-obnovili-ograje-mostov/
https://www.uppg.si/2018/12/dobrodelna-akcija-stipendistov-ustanove-petra-pavla-glavarja/
https://www.uppg.si/2018/08/donacija-vode-jana/
https://www.uppg.si/2018/12/v-lidlovih-trgovinah-zbirajo-hrano-za-ljudi-v-stiski/
https://www.uppg.si/2018/12/dobrodelnost-drustva-sak/
https://www.uppg.si/2018/12/zahvala-vrtcu-mehurcki/
https://www.uppg.si/2018/12/zahvala-vrtcu-mehurcki/
http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/odbor-za-dodeljevanje-socialne-pomoci/
http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/odbor-za-dodeljevanje-socialne-pomoci/
https://www.uppg.si/2018/11/mnozimo-talente-2018-nastopi-in-razstava/
https://www.uppg.si/2018/11/razstava-srecni-tu-smo-doma/
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Tako kot je veljalo v Glavarjevem času 18. stoletja, velja tudi danes, da je izobrazba ključ do 
osebnega blagostanja. In ko se pridobi formalno izobrazbo, se potreba po dodatnih specifičnih 
znanjih ne zmanjša. 
Ker Ustanova deluje v korist skupnosti, so njene izobraževalne vsebine povezane s praktičnimi 
prostočasnimi dejavnostmi, želijo pa tudi osveščati in spodbujati tudi razmislek na področju 
duhovnosti.  
Uprava je v letu 2017 odločila, da vpelje nov program, ki bo pokrival dela na vrtu in v sadovnjaku 
ter ravnanje z okrasnimi rastlinami. Namen programa je spodbuditi samooskrbo, saj vsak doma 
pridelan obrok obogati družinski proračun in zdravje na splošno. Program vodi član uprave univ. 
dipl. ing. kmetijstva Anton Jagodic. 
V drugem sklopu Znanja za zdravje smo obravnavali teme: rodovitnost tal, sajenje sadnega drevja 
in ravnanje z zelišči. 
Pripravili smo tudi dva pogovorna večera o Janezu E. Kreku s skupnim naslovom “Samo začeti je 
treba”. Prvi je bil zasnovan za odrasle, drugi za mladino. 
Štipendist je pripravil predavanje z naslovom: “Imam tatoo – Ali bom dobil službo?”. 
 
Nadzor poslovanja 
Podjetjem in posameznikom, ki 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 100%. Preostala 
sredstva je Ustanova zbrala s pomočjo prostovoljnih prispevkov, donacij podjetij itd.. 
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 2018 
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Priloga 1 
 
Kronologija 2018 

7. 1. Dob Zaključek zbiranja darov kupcev v trgovini LIDL – Bakovnik 

20. 1. K2 
Novoletni koncert: Prifarski muzikanti, PZ DU Komenda, MPZ OŠ 
Komenda Moste, ob 16:30 in ob 19:00 

30. 1. Izob 
Znanje za zdravje: Analiza tal – temelj na poti do rodovitnosti vašega 
vrta (Janez Sušin, Kmetijski institut Slovenije) 

9. 2. UPPG Zaključek razpisa za socialno pomoč občanom Občine Komenda 

16. 2.  Izob 
Pogovorni večer: “Janez E. Krek - Samo začeti je treba” (Ivan Janez 
Štuhec, Igor Bahovec) 

22. 2. UPPG 2. redna seja odbora za dodeljevanje socialne pomoči 

27. 2.  Izob 
Znanje za zdravje: Zdravilna zelišča (Milan in Vikica Kalan, Zeliščna 
kmetija Kalan) 

3. 3. Izob 
Znanje za zdravje: Sajenje sadnega drevja (Jože in Irena Ocepek, 
Ekodrevesnica Ocepek) 

13. 3. UPPG 
5. redna seja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda (smo 
soustanovitelji) 

16. 3. Izob 
Projekcija filma “Samo začeti je treba” o Janezu E. Kreku in pogovor z 
njegovimi ustvarjalci (Matej Cepin, Igor Bahovec, Rok Pisk) 

23. 3. UPPG 8. redna seja uprave 

7. 4. Š Šolska veselica - pomoč štipendistov 

6. 5. UPPG 
Udeležba na rednem letnem srečanju Regijske čebelarske zveze Petra 
Pavla Glavarja v Lanšprežu 

15. 5. UPPG 
Podelitev srebrnega priznanja ga. Angelci Žerovnik na predlog uprave 
UPPG 

18. 5. Izob Soorganizatorstvo slovesnosti ob 1. svetovnem dnevu čebel 

19. 5. Izob 
Soorganizatorstvo prikaza točenja medu ob odprtju razstave: Čipka na 
satovju (Klekljarsko društvo Čebelica) 

19. 5. Izob 
Predavaje štipendista Davida Osolnik: Imam tatoo – Ali bom dobil 
službo? 

10. 7. Dob Donacija 1300 0,5 l plastenk vode Jana – voda z okusom 

oktober  Š Štipendisti obnavljajo ograje na mostovih v Občini Komenda 

23. 10. UPPG 9. redna seja uprave 

25. 10. UPPG 7. redna seja odbora za dodeljevanje štipendij 

november Š Štipendisti obnavljajo ograje na mostovih v Občini Komenda 

24. 11. K Prireditev Množimo talente 2018 

24. - 30. 11. K Razstava Albina Škrjanca: Srečni tu smo doma - OŠ v Mostah 

26. 11. Dob Začetek zbiranja darov kupcev v trgovini LIDL – Bakovnik  
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december Dob Dobrodelna akcija Vrtca Mehurčki za UPPG 

1.12. Š 
Dobrodelna akcija štipendistov - peka piškotov za uporabnike programa 
razdeljevanja živil 

1.12. UPPG Podpis enoletnih pogodb štipendiranja 

3. - 7. 12. K Razstava Albina Škrjanca: Srečni tu smo doma - OŠ v Komendi 

5. 12. Dob Obisk sv. Miklavža v organizaciji Društva SAK 

5. 12.  UPPG 
Zaključek razpisa za štipendije mladim občanom Občine Komenda (dve 
dijaški, dve študentski) 

6. 12. UPPG 8. redna seja odbora za dodeljevanje štipendij 

14. 12. UPPG Srečanje prostovoljcev in podpis s tremi novimi štipendisti 

19. 12. UPPG Tradicionalno srečanje župana s predstavniki društev in klubov 

Izpuščeni so razni sestanki z zunanjimi partnerji, petdeset četrtkov v izvajanju programa 
razdeljevanja živil, korespondenčne in telefonske seje odborov in uprave. 
 
Legenda: 
Izob - izobraževalni dogodki - 8 dogodkov 
K – kulturni dogodki – 5 dogodkov 
Š - štipendisti - 4 dejavnosti 
Dob – dobrodelne akcije – deležni smo bili 5 dejavnosti 
UPPG – dogodki interne narave – 13 dogodkov 


