ZAPISNIK
2. redne seje ŽGS župnije Trnovo pri Gorici v pastoralnem letu 2010/2011, ki je bila v sredo ,
23.03.2011 v veroučni učilnici na Trnovem s pričetkom ob 18.30
Sejo je vodil tajnik Boris Rijavec, zapisnik je pisala M. Podgornik
Dnevni red:
1.Molitev s kratko duhovno mislijo (M. Kravos)
2.Preverjanje prisotnosti (B. Rijavec)
3.Sprejem zapisnika z uresničitvijo sklepov (B. Rijavec)
4.Gozd Trpinovšče: poročilo o poseku borovcev (A. Volk)
5.Finančni obračun 2010 (M. Kravos)
6.Inventar nepremičnin (M. Podgornik)
7.Morebitna prodaja poti na Trpinovšču MONG (M. Kravos)
8.Par besed o obnovi župnišča v Grgarju (M. Kravos)
9.Sanacija strehe po zadnji burji in vprašanje vlažnih madežev v cerkvi
10.Razno
Ad 1) Na predlog župnika Matjaža Kravosa smo molili očenaš za bolnega člana ŽGS Frankota
Hvala.
Ad 2) Prisotni člani ŽGS: Boris R., Jože V., Danilo V., Marinka P., Stojan G., Dušan R., Andrej V.,
župnik Matjaž Kravos, zaradi bolezni odsoten Franko Hvala.
Ad 3) Tajnik Boris R. je podal pregled zapisnika prejšnje seje ŽGS. Bila so dana pojasnila k
izvršitvi posameznih zadev. Vlaka še ni narejena, posek drvi še ni končan, bori so posečeni –
pripravljen je obračun. Dogovorjeno je bilo, da V. J. poskrbi za nov ključ od vetrolova, A.V. Pa se z
J. Strosarjem dogovori za odstranitev pomanjkljivosti pri vetrolovu, nato mu župnik plača zadržani
del zneska. A. V. kontaktira z Bagar Matejo za ureditev zemljiškoknjižnega stanja njene parcele.
Ostalo je urejeno.
Ad 4) Za posek borovcev so bile pridobljene tri ponudbe. Za izvajalca je bil izbran Cej Matej. Les
je bil slabe kvalitete, dosti ga je bilo za celulozo. R. B. je pripravil obračun in izročil gotovino. Pri
delu sta pomagala tudi A. V. In J. V., Julij R. pa je odstopil rampni prostor.
Pospraviti je treba še 17 dreves poškodovanih po zadnji močni burji. Sledi naknadni obračun.
Ad 5) Župnik Matjaž Kravos je podal finančni obračun župnije za leto 2010. Prikazal je prihodke,
odhodke ter razliko med njimi. Župnija je poslovanje zaključila pozitivno. Župnik je podal še
informacijo o višini nabirk in drugih prihodkih ter skupno stanje vseh sredstev – tudi vezanih.
Opozoril je, da v tem obračunu ni bilo upoštevano zmanjšanje sredstev zaradi kraje gotovine v
prejšnjem letu, zato bo to storil v letošnjem obračunu. Po oceni je to 500 EUR. ŽGS je finančni
obračun potrdil.
Ad 6) Podrobno poročilo o popisu inventarja je bilo podano že na prejšnji seji. Še vedno je v ZK na
ime župnije vpisana tudi parcela že prodana Bagar Mateji; še enkrat jih bomo opozorili, naj se
čimprej uredi v ZK (A.V.). Vpisana je tudi parcela 851/4, čeprav naj bi bila po ustnih informacijah
nekaterih oseb prodana.
B. R. je opozoril, da je bila v narejena napaka, ker nihče ni bil pozoren, da nam pri določitvi
namembnosti dela parcele 851/3 prostorski plan to spreminja v gozdno zemljišče; zato tudi ni bila
podana pripomba s strani župnije. B. R. bo poskušal zadevo urediti pri občini, da ta del parcele
ostane zazidalno zemljišče, kar bi bilo za župnijo bolj ugodno v primeru prodaje parcele. Ostalih
predlogov župnika pa se žal v tokratnem sprejemanju OPN ne bo dalo upoštevati, ker je prepozno.
Ad 7) Poroča župnik Matjaž Kravos. Sonja Mozetič je nova stanovalka na Trpinovšču. Prosi za
soglasje za pot do hiše. ŽGS soglaša, da se soglasje izda, plača pa naj vse prispevke, kot ostali.
Sonja Mozetič je predlagala, da bi se poti v kompleksu Trpinovšče uredilo tako, da bi MONG
odkupila poti. Pripravljena je pomagati pri tem. Člani ŽGS so si na mapni kopiji ogledali, katere
poti bi lahko prodali. S prodajo se strinjajo.
Ad8) O pripravah na obnovo župnišča v Grgarju je poočal župnik Matjaž Kravos. Poudaril je, da

župnišče služi za pastoralno dejavnost vseh treh župnij (Grgar, Bate in Trnovo), sicer v različnih
deležih. Župnik se je pripravljen za obnovo župnišča zelo potruditi. Po oceni naj bi stala obnova cca
200.000 EUR. Župljani naj bi pomagali finančno, z materialom in z delom. V razpravi so sodelovali
skoraj vsi člani ŽGS. A. V. Pravi, da bi glede na trenutno slabo stanje trnovske cerkve, težko
prispevali sredstva še za župnišče. Tudi drugi župljani se verjetno ne bodo strinjali s prispevkom za
župnišče, zato naj bi o tem odločali vsi, ob priliki večje udeležbe pri maši. Župnik opzori, da
obnova trnovske cerkve zaradi obnove župnišča v Grgarju ne sme zastati. Sredstva bi lahko
pridobili s prodajo nekaterih parcel na Trpinovšču (ne pod ceno!). Sicer bodo župniji čez nekaj let v
breme zaradi obdavčitve nepremičnin. Za podrobnejše informacije bo sklican skupni sestanek vseh
ŽGS v Grgarju.
Ostali člani ŽGS menijo, da je treba najprej popraviti cerkev na Trnovem; najbolj nujno je
popravilo strehe.
Ad 9) Za popravilo strehe po zadnji močni burji, je potrebno kupiti cca 50 korcev. Veter vedno
odkriva streho na istih mestih. J. V. in D. R. sta pripravljena delo opraviti v soboto. A. V. Je
pripravljen dati ponudbo za razkritje in ponovno pokritje cele strehe. Nujno je potrebno urediti
odvodnjavanje in pločnik.
Župnik Matjaž Kravos sprašuje, kje so tlakovci, ki so ostali od tlakovanja pred cerkvijo. Člani ŽGS
so povedali, da so bili spravljeni pod stopnicami za kulturnim domom, vendar jih tam ni več!
Ad 10. Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.15.
Zapisala: M Podgornik

Župnik Matjaž Kravos.

