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Ustanova Petra Pavla Glavarja 
se odziva na potrebe okolja

V obdobju epidemije 
 (2020 in 2021) je program
razdeljevanja paketov
pomoči socialno
prikrajšanim deloval
nemoteno, saj smo jih
dostavljali na domove.
Brezplačno smo tudi
drugim občanom
dostavljali nujne življenjske
potrebščine. Štipendisti so
bili na razpolago za varstvo
otrok zaposlenih v sektorjih
kritične infrastrukture,
izdelovali maske in izvajali
pomoč na daljavo
učencem pri raznih
težavah učenja. 
Osem prostovoljcev se je
odzvalo na poziv
Občinskega štaba Civilne
zaščite k prostovoljstvu.

20. oktobra je bila V OŠ
Komenda Moste 
 predstavitev stripa o
Glavarju.

6. oktobra smo začeli z
rekreacijo za dijake in
študente v telovadnici v
Mostah 

7. maja smo organizirali
osrednjo občinsko
slovesnost ob 300 letnici
rojstva Petra Pavla Glavarja,
kjer je bil premierno
predvajan igrano-
dokumentarni film Naš
Glavar.

Vidnejši dosežki
naših štipendistov

 

Vida Zupin, glasbeni album

20. januarja je bila razpisana
celoletna socialna pomoč

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3909030199150961&set=a.475215282532487
https://uppg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stefan_petkovsek_uppg_si/EYVCdNTtJIFOhDRocU3548wBxHQMI1McZJNUuWJ9bC1TJQhttps:/uppg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stefan_petkovsek_uppg_si/EYVCdNTtJIFOhDRocU3548wBxHQMI1McZJNUuWJ9bC1TJQ
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26. novembra – 9.
decembra - razstava del
treh umetnikov na dveh
lokacijah 

Izšla je elektronska in
tiskana knjiga (Ne)poznani
Glavar. 

14. maja smo izvedli prvi
pohod po meji občine

26. novembra smo izvedli
13. predstavitev domačih
talentov MNOŽIMO
TALENTE '22

16. januarja - objava
celoletnega razpisa 
 socialni pomoči

11. december - srečanje
prostovoljcev in podpis
pogodb o štipendiranju s
sedmimi štipendisti

Vidnejši dosežki
naših štipendistov

 

Blaž Zupančič, študija
arhitekturne rešitve mesta
Ljubljana, razstavljal v Mali
galeriji Banke Slovenije

6. cikel predavanj  
ZNANJE ZA ZDRAVJE
4. feb. - spletna kuharska
delavnica z Mojco Koman
11. feb. - Lucija Jurkovič:
Dietno prehranjevanje
18. feb. - Janko Rode: Regrat –
plevel, zdravilo in še kaj

https://issuu.com/uppg/docs/kon_na_uppg_ne_poznani_glavar_2022-01-25
https://www.uppg.si/2022/04/pohod-pot-k-sosedu-2022/
https://www.uppg.si/2022/11/razstava-pod-krosnjami-barv/
https://www.uppg.si/2022/04/pohod-pot-k-sosedu-2022/


2023

Načrtujemo naprej...

28. januar koncert 

celoletni razpis socialne pomoči

2023

januar

      IL DIVJI

začetek večmesečnega programa
Moje podjetje 
 redni termini rekreacije za dijake
in študente v telovadnici v
Mostah
Znanje za zdravje – 7. cikel
spletnih predavanj 

februar

10. 2. Lucija Jurkovič: Prazna vreča ne
stoji pokonci: o  gibanju in prehrani
17. 2. Mojca Koman: kuharska
delavnica
25. 2. Janko Rode: Zelišča kot okrasne
rastline

marec
Natečaj za izdelavo tehničnega
izdelka, ki si ga skupina mladih želi
narediti, pa za to nimajo vsega
potrebnega znanja, orodij ali naprav.

filmski večer, 
večer stand-up komedije, 
večer impro lige, 
večer debatne metode ZA in
PROTI.

april
Izvedba enega od spodnjih večerov:

Pot k sosedu 2023 – pohod po meji
z Občino Cerklje

https://www.uppg.si/2022/11/dobrodelni-koncert-il-divji-narocilo-vstopnic/

