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Številka: 26 / 2020-2024 uprava UPPG 
Datum: 13. 3. 2020 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Masarykova 16 
1000 Ljubljana 
gp.mizs@gov.si 
 
 
V skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o ustanovah (Ur.l. RS, št. 70/05 in 91/05) vam kot 
pristojnemu ministrstvu za Ustanovo Petra Pavla Glavarja (UPPG) podajamo: 
 

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU UPPG V LETU 2020 
 
 
Ustanova je v letu 2020 vstopila v dvajseto - jubilejno 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 33 (34 – leto 2019) prostovoljcev – kamor štejemo tako priložnostne in stalne 
prostovoljce, 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 2020 je Ustanova opravila skupno najmanj 2.200 ur prostovoljnega dela.  
 
Uprava 
Uprava Ustanove se je v 2020 sestala na desetih sejah, od tega na petih korespondenčnih.  
Glavno skrb je namenila spremljanju epidemiološkega stanja v državi, občini in naše vloge v njej, 
pripravi aktivnosti za Glavarjevo leto (obletnica 300-letnice rojstva Petra Pavla Glavarja), potrjevanju 
štipendij, višini razpisa za socialno pomoč, izvajanju stalnih programov in prepoznavnosti Ustanove.  
Z namenom osveščenosti in zagotavljanja varnosti prostovoljcev je uprava sprejela nekaj navodil in 
za svoje delo priskrbela zadostno število mask, razkužil, rokavic in vrečk za smeti. 

mailto:gp.mizs@gov.si


 

Stran 2 od 5 
 

Več o delu uprave UPPG v preteklih letih: http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/uprava/. 
 
Odbor za dodeljevanje štipendij 
Odbor je imel 2 seji, od tega eno korespondenčno. Odbor je vodil komunikacijo z nekdanjimi 
štipendisti v akcijah pomoči občanom v času epidemije: pomoč pri raznih težavah učenja, razvoz 
paketov pomoči, izdelava mask, varstvo otrok zaposlenih v kritični infrastrukturi, članstvo v 
skupini prostovoljcev v sestavi CZ, razvoz živil in zdravil na klic občanov. V ta namen je uprava 
sestavila Protokol za izvajanje nalog dostave nujnih življenjskih potrebščin1.  
Odbor je koordiniral izvajanje delovne prakse med mentorji in štipendisti.  
V letu 2020 je vodil postopke razpisa ene dijaške štipendije. Prijav ni bilo, ena prijava je prispela po 
roku. 
Zbiral in obravnaval je dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje štipendiranje. Vodil slovesen 
podpis štipendij. Spremljanje dokončanja izobraževanja štipendistov. Za tiste, ki so, je pripravil 
popotne listine. 
Več o delu odbora za dodeljevanje štipendij: http://www.uppg.si/predstavitev-ustanove/odbor-za-
dodeljevanje-stipendij/.  
 
Štipendisti 
V letu 2020 je Ustanova imela 8 (19/20 in 20/21, 8 študentov; 4 M, 4 Ž) štipendistov. Ustanova je od 
leta 2000 do 2020 skupno štipendirala 42 mladih občanov Občine Komenda. V letu 2020 nismo 
podelili nobene popotne listine (2) štipendistom, ki bi zaključili izobraževanje. 
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 
prakse2. Štipendisti so tako nudili učno pomoč učencem OŠ Komenda Moste, bili animatorji pri 
Društvu za mladinsko dejavnost Mravljišče ter opravljali druga družbeno koristna dela. V veliko 
pomoč so bili pri pripravi in izvedbi prireditev in dejavnosti Ustanove. 
Tudi v letu 2020 smo kljub vsemu uspešno izvedli delovno akcijo štipendistov v korist skupnosti. 
Tako so štipendisti uredili okolico3 mrliških vežic. Žal pa tradicionalna dobrodelna akcija v decembru 
2020 zaradi varnostnih tveganj in s tem povezanih različnih logističnih vprašanj ni bila izvedena. V 
sodelovanju z Občino Komenda smo namreč nameravali izvesti Miklavževo obdarovanje otrok.  
 
 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči 
Odbor se je srečal na eni seji, ko je odpiral in presojal upravičenost denarne pomoči. V letu 2020 je 
ustanova tako pokrila 924,51 € (1.415,52 €) stroškov petim (sedmim) ekonomsko prikrajšanim 
občanom oz. njihovim družinam.  
Sicer pa je odbor s 15 (=) prostovoljci vsak četrtek eno uro delil živila, v skupni vrednosti okoli 5.000 
€ (=). Skupno so opravili 538,5 (483) prostovoljnih ur in zabeležili 719 (512) obiskov občanov, 
povprečno 15 (11) na teden. Večinoma nas obiskujejo upokojenci in družine s šoloobveznimi otroki.  
Zaradi epidemije smo razdeljevanje paketov pomoč izvedli najprej z jasnimi pravili obnašanja4 – tako za 
uporabnike, kakor tudi za prostovoljce. Kasneje pa smo vpeljali dostavo paketov pomoči na dom 
uporabnikov. 
Pregled dobrodelnih akcij: 

 
1 https://bit.ly/3rGCCt0  
2 https://www.uppg.si/wp-content/uploads/2019/01/90-UPRAVA-16-20-PRAVILNIK-O-IZVAJANJU-IN-VREDNOTENJU-
DELOVNE-PRAKSE.pdf  
3 https://www.uppg.si/2020/11/delovna-akcija-stipendistov/  
4 https://bit.ly/3le7qyN  

Pripombe dodal [ŠP1]: 287,09 € donacija 
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14. – 17. 12. Dobrodelna akcija5 za uporabnike programa v organizaciji Vitezov današnjega časa – interesna 
dejavnost OŠ Komenda Moste 
1. – 14. 12. zbiralna dobrodelna akcija6 po trgovinah Občine Komenda7 
5. 12. dobrodelnost8 podjetja Tina d. o. o. 
1. 12. Začetek zbiranja 9darov kupcev v trgovini LIDL – Bakovnik 
23. 4. donacija Vrtca Mehurček10 

Več o delu odbora za dodeljevanje socialne pomoči: http://www.uppg.si/predstavitev-
ustanove/odbor-za-dodeljevanje-socialne-pomoci/. 
 
Dejavnost kulture 
Ustanova Petra Pavla Glavarja je v soboto, 25. januarja 202011, že dvajsetič gostila dobrodelni 

novoletni koncert, tokrat v športni dvorani OŠ Komenda Moste. Oto Pestner, Omar Naber in Uroš 

Perić so nas z zimzelenimi popevkami Elvisa Presleya, Raya Charlesa, Marilyn Monroe in drugih 

popeljali v kraj njihovega glasbenega ustvarjanja: Las Vegas. Dogodek je povezovala Tina Gorenjak, 

ki je vmes stopila v čevlje Marilyn Monroe. Oto Pestner pa je pred publiko povabil »skritega gosta« 

Louisa Armstronga – z njegovim glasom in trobento. Gledalci so bili nad koncertom več kot 

navdušeni, vsako pesem pa so pospremili z močnim aplavzom. 

 
Dejavnost izobraževanja 
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 četrtem sklopu Znanja za zdravje12 smo obravnavali teme: visoke grede, vzgoja in kisanje zelja, 
vzgoja špargljev. 
Program »Želim vedeti več« nismo izvedli zaradi epidemije.  
 
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 84,6 %. 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/.  
 
Sprejeto z večinskim glasovanjem na 4. seji uprave, 13. 3. 2021 

Štefan Petkovšek 
predsednik uprave UPPG 

 

 
5 https://www.uppg.si/2020/12/vitezi-danasnjega-casa-ste-vi/ 
6 https://www.uppg.si/2020/12/majhen-dar-velik-ucinek-2/  
7 https://www.uppg.si/2020/12/majhen-dar-velik-ucinek/ 
8 https://www.uppg.si/2020/12/zahvala-3/ 
9 https://www.uppg.si/2020/12/lidl-slovenija-za-boljsi-svet/ 
10 https://www.uppg.si/2020/05/zahvala-vrtcu-mehurcki-2/  
11 https://www.uppg.si/2020/01/20-novoletni-koncert/  
12 https://www.uppg.si/2020/03/povzetek-znanje-za-zdravje-2020/  
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Priloge: 
Priloga 1 – Kronologija 2020 
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Priloga 1 
 
Kronologija 2019 

14. - 17. 12. Dob 
Zbiralna akcija pripomočkov za osebno higieno in čistil v organizaciji Vitezov 
današnjega časa – interesna dejavnost OŠ Komenda Moste 

1. – 14. 12.  Dob Dobrodelna akcija po trgovinah Občine Komenda 

5. 12. Dob Donacija podjetja Tina d. o. o. 

1. 12.  Dob Začetek zbiranja darov kupcev v trgovini LIDL – Bakovnik 

24. 11.  Š Rok razpisa za eno dijaško štipendijo 

24. 10.  Š Podpis enoletnih pogodb s štipendisti 

14. 10. UPPG 2. seja uprave 

3. 10. Š Delovna akcija štipendistov – urejanje okolice mrliške vežice v Komendi 

18. 9. UPPG Programski posvet za mandat 2020 - 2024 

13. 7. UPPG 
1. seja uprave – konstitutivna 
14. seja uprave 

19. 6.  Dob Zbiralna akcija dobrin za starostnike in šolskih potrebščin 

25. 5. UPPG 13. seja uprave 

23. 4. Dob donacija Vrtca Mehurček 

30. 3. UPPG 12. seja uprave 

28. 2. Izob Znanje za zdravje - Ana Ogorelec: Vzgoja špargljev/belušev 

21. 2. Izob Znanje za zdravje - Ana Ogorelec: Vzgoja in kisanje zelja z degustacijo 

14. 2. Izob Znanje za zdravje - Ana Ogorelec: Visoke grede na domačem vrtu 

25. 1. 
K, Š, 
Dob 

Dobrodelni koncert: Trip to Las Vegas 

23. 1.  Dob Celoletni razpis socialne pomoči 

5. 1.  Dob Zaključek dobrodelne akcije LIDL - Boljši svet  

 

Izpuščeni so razni sestanki z zunanjimi partnerji, petdeset četrtkov v izvajanju programa 
razdeljevanja živil, korespondenčne in telefonske seje odborov. 
 
Legenda: 
Izob - izobraževalni dogodki - 3 dogodki 
K – kulturni dogodki – 1 dogodkov 
Š - štipendisti - 4 dejavnosti 
Dob – dobrodelne akcije – deležni smo bili 9 dejavnosti 
UPPG – dogodki interne narave – 5 dogodkov 
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