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Številka: 65 / 2020-2024 uprava UPPG 
Datum: 30. 3. 2021 
 
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 2021 
 
 
Ustanova je v letu 2021 vstopila v enaindvajseto 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, Modrimi novicami ter z 
Zavodom Kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ.  
 
Prostovoljstvo 
Ustanova je nepridobitna in prostovoljna dobrodelna organizacija. Da se njeno poslanstvo 
uresničuje je zaslužnih 29 (33 – leto 2020) 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 2021 je Ustanova opravila skupno najmanj 2.600 ur prostovoljnega dela.  
 
Uprava 
Uprava Ustanove se je v 2021 sestala na sedmih (desetih v letu 2020) sejah, od tega ena v živo, 3 po 
zoomu in 3 so bile korespondenčne.  
Glavno skrb je bila namenjena spremljanju občinskega proračuna in učinka, ga je ta imel na 
delovanje Ustanove. Kljub zmanjšanju proračunske postavke v rebalansu 2021 smo se odločili, da 
ohranimo štipendiranje na enaki ravni, da pa ne razpisujemo novih štipendij. Dorekli smo finančno 
strategijo v prihodnje, spodnjo še vzdržno mero sredstev za naše delovanje. Ob koncu leta smo bili 
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seznanjeni o nameri proračuna 2022, da je postavka štipendiranja 0 €. Izkoristili smo možnost 
vložitve pobude zainteresirane javnosti. Sami pa smo sklenili, da letos štipendij ne usklajujemo po 
veljavnem pravilu, ampak jo zaradi finančne vzdržnosti ohranimo v višini dijaških štipendij.  
Med letom smo vodili aktivnosti v zvezi s 300-letnico rojstva Petra Pavla Glavarja: igrano-
dokumentarni film Naš Glavar, strip, dobrodelni pohod Komenda – Lanšprež, nastajanje knjige 
(Ne)poznani Glavar. Poleg tega smo tudi potrjevali predlog odbora za dodeljevanje štipendij o 
nadaljevanju štipendiranja, določili  višino razpisa za socialno pomoč, se opredelili o programu 
ustanove v letu 2022 (Znanje za zdravje) in opredelili sredstva za nove programe za mlade v občini. 
V tem letu smo spričo prestrukturiranja obstoječega računovodstva (JECOM d.o.o.), iskali ustrezne 
ponudbe in se odločili za nov računovodski servis SCONTO d.o.o.. 
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 koordiniral izvajanje delovne prakse 
med mentorji in štipendisti.  
V letu 2021 je odbor zbiral in obravnaval je dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje 
štipendiranje. Vodil je 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 
V letu 2021 je Ustanova imela od 6 do 8 (20/21, 8 študentov; 4 M, 4 Ž, 21/22, 6 študentov; 3 M, 3 Ž) 
štipendistov. Število štipendistov se je med letom zmanjšalo zaradi pridobitve kadrovske štipendije 
in zaradi študijskega pavziranja. Ustanova je od leta 2000 do 2021 skupno štipendirala 42 mladih 
občanov Občine Komenda. V letu 2021 nismo podelili nobene popotne listine (0) štipendistom, ki bi 
zaključili izobraževanje. Povprečna ocena študentov je bila 8,4. 
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 
prakse1.  
Zaradi epidemioloških razmer so v začetku leta 2021 štipendisti nudili učno pomoč učencem OŠ kot 
obliko prostovoljnega dela na daljavo, ko pa se je pouk ponovno pričel v šoli so z učno pomočjo 
nadaljevali v živo. Uspeli so opraviti tudi ostale oblike prostovoljne prakse (vodenje skavtov, 
gasilskega podmladka, pomoč v Društvu za mladinsko dejavnost Mravljišče, pomoč v Režijskemu 
obratu Občine Komende itd.). V začetku jeseni 2021 so bili povabljeni, da se aktivno vključijo v 
projekt za srednješolsko mladino »Moje podjetje«, v katerem bi ustanovili enoletno dijaško 
podjetje. Drugi novi program je zadeval športne aktivnosti, ki so se izvajale ob sredah v telovadnici 
v Mostah in se imenuje »Zmigi se!«. Ta dejavnost je bila prekinjena, saj se je epidemiološka situacija 
konec leta 2021 zopet poslabšala. 
 
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči 
Poročilo o delu tega odbora posredujem v dopolnitvi poročila. 
 

Dejavnost kulture 
Na področju kulture smo vso pozornost usmerili v počastitev spomina našega prednika Petra Pavla 
Glavarja. 2. maja je bila 300 letnica njegovega rojstva. Zgodovina ima svojo funkcionalnost, če jo 

 
1 https://www.uppg.si/wp-content/uploads/2019/01/90-UPRAVA-16-20-PRAVILNIK-O-IZVAJANJU-IN-VREDNOTENJU-
DELOVNE-PRAKSE.pdf  

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/
https://www.uppg.si/wp-content/uploads/2019/01/90-UPRAVA-16-20-PRAVILNIK-O-IZVAJANJU-IN-VREDNOTENJU-DELOVNE-PRAKSE.pdf
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razumemo kot učiteljico, zgled, kot orodje razumevanja skupnosti in človekove narave ter kot 
gradnik krajevne in nacionalne identitete in ponosa. Z vsemi temi smotri smo v letu 2021 pripravili: 

- Občinska slovesnost napovednik2, posnetek3; 22 sodelujočih, 

- Igrano dokumentarni film Naš Glavar4; 16 sodelujočih; predvajano na lokalnih televizijah: TV 

Komenda, TV Eksodus, Vaš kanal, 

- Strip o Petru Pavlu Glavarju5; organizator - Medobčinski muzej Kamnik, sodelujoči: OŠ 

Komenda Moste, UPPG in stripar Martin Ramoveš, 

- V letu 2022 je izšla še elektronska knjiga (Ne)poznani Glavar6. 

 
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 petem sklopu Znanja za zdravje7 smo obravnavali teme: preudarnega in osveščenega 
nakupovanja, uspešnem zatiranju škodljivcev na vrtu in se učili skupinsko kuhati.  
 
Nadzor poslovanja 
Nadzorni odbor še ni dostavil poročila. Pošljem ob dopolnitvi. 
 
Soglasno sprejeto na 13. seji uprave, 30. 3. 2022 

Štefan Petkovšek 
predsednik uprave UPPG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priloge: 
Priloga 1 – Kronologija 2021 

 
2 https://youtu.be/ohHaJwzBxSo  
3 http://tvkomenda.si/?p=1459  
4 https://youtu.be/FO4xcrLM5vw  
5 https://www.uppg.si/2021/10/strip-o-petru-pavlu-glavarju/  
6 https://issuu.com/uppg/docs/kon_na_uppg_ne_poznani_glavar_2022-01-25  
7 https://www.uppg.si/2021/05/posnetki-5-cikla-predavanj-znanje-za-zdravje-2021/  
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https://issuu.com/uppg/docs/kon_na_uppg_ne_poznani_glavar_2022-01-25
https://www.uppg.si/2021/05/posnetki-5-cikla-predavanj-znanje-za-zdravje-2021/
https://youtu.be/ohHaJwzBxSo
http://tvkomenda.si/?p=1459
https://youtu.be/FO4xcrLM5vw
https://www.uppg.si/2021/10/strip-o-petru-pavlu-glavarju/
https://issuu.com/uppg/docs/kon_na_uppg_ne_poznani_glavar_2022-01-25
https://www.uppg.si/2021/05/posnetki-5-cikla-predavanj-znanje-za-zdravje-2021/
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Priloga 1 
 
Kronologija 2021 

23. 12. – 
22. 1. 2022 

Š., Izob. 
Štipendist Blaž Zupančič razstavlja v Mali galeriji Banke Slovenije z naslovom 
Katastrofa in priložnost. Svojemu delu je dal naslov: Arterije mesta 

21. 12. UPPG 9. seja uprave, na daljavo 

21. 12. Dob  Anonimna velika donacija zakoncev, občanov Komende 

17. 12. Dob 
Božiček za en dan (organizacija dob. akcije OŠ Komenda Moste, Vitezi 
današnjega časa) 

4. 12. UPPG 8. seja uprave, na daljavo 

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

1. 12. Š. Podpis enoletnih pogodb o štipendiranju 

19. – 20. 
11. 

UPPG 7. seja uprave, korespondenčna 

9. 11.  Mladi, Š Začetek programa »Moje podjetje« 

6. 11. UPPG 
Prisostvovanje odkritju spominskega obeležja dolgoletnemu predsedniku 
Konjeniškega kluba Komenda in ustanovitelja UPPG Alojzija Laha 

20. 10. Kult. 
Predstavitev stripa o Petru Pavlu Glavarju (partnerstvo med: Medobčinski 
muzej Kamnik, OŠ Komenda Moste in UPPG) 

20. 10. UPPG 6. seja uprave, korespondenčna 

20. 10. Mladi, Š Zmigi se! – rekreacija za mlade 

13. 10. Mladi, Š Zmigi se! – rekreacija za mlade 

12. 10. UPPG 5. seja uprave, korespondenčna 

6. 10. Mladi, Š Zmigi se! – rekreacija za mlade 

29. 9. Dob 
Predaja sredstev, zbranih ob Dobrodelnem pohodu na Sv. Primoža na 
Kamnikom 

25. 9. Dob Dobrodelni pohod na Sv. Primoža na Kamnikom (organizator: Modre novice) 

16. 9. UPPG 4. seja uprave, na daljavo 

11. 9. Kulkt. 
Otvoritev razstave o Glavarju in Lanšprežu; UPPG je zanjo prispevala arhivske 
fotografije 

10. – 11. 9. UPPG Dobrodelni pohod iz Komende do Lanšpreža (organizator ČZS) 

1. – 10. 9.  Š. Varovanje učencev na poti v šolo, skrb za prometno varnost 

1. 9. UPPG 3. seja uprave, v živo 

1. – 31. 7. Dob Lidlova akcija: »Zbiramo za ljudi v stiski« 

24. 6. Š. Sodelovanje štipendistke Lucije Jurkovič na proslavi ob dnevu državnosti 

7. 5.  Kult. 
Premiera igrano-dokumentarnega filma: NAŠ GLAVAR (gostoval je v programu 
TV Eksodus, Vaš Kanal in TV Komenda) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frazstava2021.fa.uni-lj.si%2Fseminarji%2Fznidarsic%2Farterijemesta%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XkA70sk-NQvkhPOzTj_dxMhsWphtaZO78375WPtTyRjjF5dxvQ6zWirk&h=AT1wIYL7e66u-XVEH_v1_dg4g4h64llwZWER7posMecORPF-p6fKub8Q2DtuChv7V4yl7sAMHLy1suZXQOVOd0Fu61A0UAecPMrlGHx-ijHMwqH_RYe4kakkyfHlycgLJw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3OO0ah3FGLkZd5At4mqAP9afjs8auBjtbfU7jQMAkeEnt2jlzvyT8eSHEMVAMZGlCmj6lD6rxiUJBZJHIgl1ZLvfnLwPO0HksgIq6TKJcPtRVIEyX3PP09HqYGntvoR2Hzf55qnTbcJ7nZqNmQ8xENEgK2Q4ute_zv2aqgcWXETP0u-M02sqaVEL7cGzi9cIDWgDH_
https://uppg-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stefan_petkovsek_uppg_si/EUrEINocSTdBn6ZMFzpo6NoBTh8HA_fYL42hGYAvNIlCAA?e=uX7T0z
https://www.uppg.si/2021/12/6539/
https://www.uppg.si/2021/11/program-moje-podjetje/
https://kk-komenda.si/2021/11/04/odkritje-spominskega-obelezja-v-cast-alojziju-lahu/?fbclid=IwAR3oXf3G9VpwLA7yt6gxY3jFReQGDtQnX42HTzfMLjKncATnCvRGokI4txg
https://www.uppg.si/2020/11/v-spomin-alojziju-lahu/
https://www.uppg.si/2021/10/strip-o-petru-pavlu-glavarju/
https://www.facebook.com/ZmigiseUPPG
https://www.facebook.com/ZmigiseUPPG
https://www.facebook.com/ZmigiseUPPG
https://www.uppg.si/2021/09/dobrodelni-vzpon-na-sv-primoza/
https://www.dolenjskilist.si/2021/09/12/252838/novice/dolenjska/Na_Lansprezu_obelezili_300_letnico_rojstva_Petra_Pavla_Glavarja/?fbclid=IwAR3yO4cmm69mvnlxPWJTqVUIX3igB9FBDefMWPGVFlJVNk7BDWQg643HtQI
https://www.mojaobcina.si/ljubljana/novice/dobrodelni-pohod-po-poti-petra-pavla-glavarja.html
https://www.uppg.si/2021/07/zbiramo-za-ljudi-v-stiski/
https://youtu.be/FO4xcrLM5vw
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7. 5.  Kult. Slovesnost ob 300-letnici rojstva Petra Pavla Glavarja  

14. 4. Š. Objava prvega avtorskega albuma naše štipendistke Vide Zupin: LUX 

5. 4. Izob. 
Znanje za zdravje: Mojca Koman: Kuharska delavnica – ajdovi krapi (zoom 
kuharska delavnica) 

1. 4. Dob  Prevzem donacije podjetja TINA 

12. 3. Izob. 
Znanje za zdravje: štipendistka Lucija Jurkovič: Z glavo v nabavo – o označbah 
na živilih, varni hrani, aditivih, shranjevanju hrane (zoom predavanje) 

26. 2. Izob. 
Znanje za zdravje: Miša Pušenjak: Kaj morate vedeti o uspešnem vrtnarjenju 
kljub voluharju, bramorju in strunam? (zoom predavanje) 

10. 2. Dob Prejem donacije občanke (sadne kašice in mleko) 

20. 1.  Dob Celoletni razpis socialne pomoči 

7. 1.  Dob  
Izročitev dobrodelne peke piškotov Twirling in Mažoretnega kluba 
Komenda za naše prejemnike paketov pomoči  

6. 1. Dob  Izredna donacij LIDLa – higienski pripomočki 

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

 

Izpuščeni so razni sestanki z zunanjimi partnerji, občinsko upravo, petdeset četrtkov v izvajanju 
programa razdeljevanja živil, korespondenčne in telefonske seje odborov. 
 
Legenda: 
Izob - izobraževalni dogodki - 4 dogodki 
K – kulturni dogodki – 4 dogodki 
Š - štipendisti – 9 dejavnosti 
Dob – dobrodelne akcije – deležni smo bili 12 dejavnosti 
UPPG – dogodki interne narave – 9 dogodkov 
Mladi – dogodki za mlade občane – 4 dogodki 

https://www.uppg.si/2021/04/slovensnost-ob-300-letnici-rojstva-petra-pavla-glavarja/
https://www.youtube.com/watch?v=JEwroRt9GFw&list=OLAK5uy_kWBOS2cLjOgqh6Buurv2RzJYFLaIAp8Qo
https://youtu.be/ulmPC3qy6Lo
https://youtu.be/OPoiR1pVslQ
https://youtu.be/OPoiR1pVslQ
https://youtu.be/pJuUAmU7iQg
https://youtu.be/pJuUAmU7iQg
https://www.uppg.si/2021/01/razpis-socialne-pomoci-2021/
https://www.uppg.si/2020/01/polepsani-prazniki/

