
Zapisnik 3. redne seje ŽGS – prve v novi sestavi, 28. 6. 2010 od 2030 do 22h

Prisotni: Aliče Čubej, David Širok, Franc Vidič, Zoran Skok, Ivan Lukič, Justina Doljak
Odsotna: Iztok Brzavšček, Oliver Povšič (opr.)

Dnevni red: 
1) Molitev s kratko duhovno mislijo
2) Preverjanje prisotnosti
3) Sprejem zapisnika prejšnje seje ter preverjanje uresničitve sklepov
4) Formalnosti delovanja: kdo bo zapisnikar, kako se bomo obveščali, kdaj imeli seje…
5) Obravnavanje naše zahteve za kompenzacijo Primorja za uporabo zemljišča v Dolu za deponij
6) Škoda od restavriranja v cerkvi izpred dveh let, kako končati.
7) Obnova cerkve po burji marca letos
8) Kako daleč je dokončanje obnove cerkve:spovednica, vetrolov, ogrevanje
9) Načrtovanje obnove župnišča
10) Informacija o nakupu novega fotokopirnega stroja in odpis inventarja

Ad3)  Zapisnik prejšnje seje z dne 22. 2. 2010 je bil sprejet. Sklep pod točko 4 ni bil realiziran, g. Mužina, kljub 
našemu urgiranju, še ni dostavil predračuna za nastalo škodo v prezbiteriju.

Ad4) Zapisnikar v novi sestavi ŽGS – Justina Doljak, seje bodo ob ponedeljkih, obveščanje teden dni prej po e-
pošti, po GSM, ali pisna vabila. Vsi člani dobijo od vseh številke GSM. Zapisniki se pišejo s kraticami imen.

Ad5) Primorje za uporabo zemljišča v Dolu kompenzira  v materialu (pesek, gramoz…).Najem je predviden do 
konca koledarskega leta. Zahtevek župnije je 1000 evrov. Poiskati je potrebno interesenta za odkup ponujenega 
materiala.

Ad6) Glej točko 3! Ponovno se vzpostavi komunikacija z g. Mužino.

Ad7) Po burji, marca letos, je bila poškodovana streha na cerkvi, okno v prezbiteriju in razbiti dve viseči svetilki 
v prezbiteriju. Sklep: okno je popravljeno, popravilo oz. zamenjavo razbitih korcev uredi I.L., enakih luči se ne 
dobi na trgu, zato razbiti nadomestimo z zadnjima dvema v prezb.

Ad8) Določena je prioriteta za dokončanje obnove cerkve:
1. Ogrevanje
2. Vetrolov in spovednica
3. Stranska oltarja

Za ogrevanje zberemo tri ponudnike (tudi I.L.),  župnik poskrbi za predstavitev načrtovane skice spovednice 
(članom ŽGS pošlje skice) 

Ad9) Obnova župnišča. Odbor za obnovo župnišča predstavi, kako potekajo priprave. Pridobivajo se ponudbe 
treh projektantov. Zbrati informacije za morebitni razpis in prijavo za pridobitev  evropskih sredstev.

Ad10) Nabavljen je bil nov fotokopirni stroj.

Zapisnikar: J. Doljak         Sejo vodil: M. Kravos, žpk.


