
ZAPISNIK DRUGE REDNE SEJE ŽPS IN ŽGS 6.1.2010

Druga redna seja  ŽPS in ŽGS v pastoralnem letu 2009/10 je potekala v sredo 6.1.2010 od 18.30 do 20 ure v 
prostorih novega župnišča v Batah. Prisotni so bili vsi vabljeni člani, razen Silva P., ki se je opravičil. 
Zapisnikarka je bila Nataša P.. Pred pričetkom seje je bil interni blagoslov kapele/sejne sobe.

Predlagani dnevni red:
1) Interni blagoslov kapele/sejne sobe (Matjaž K.)
2) Preverjanje prisotnosti (Silvo P.)
3) Sprejetje dnevnega reda (Matjaž K.) 
4) Sprejetje zapisnika prejšnje skupne seje 15.10.2009 s preverjanjem uresničenega (vsi; pridemo pripravljeni)
5) Seznanitev z razmerami bivanja, hranjenja inventarja v župnišču Grgar, o skladišču Karitas… Ali bi začeli 
razmišljati o obnovi župnišča (Matjaž K.)
6) Ukrepi v zvezi z nedavnim ropom v župnišču: varnost; ravnanje z gotovino… (vsi; prej skušamo najti 
koristne informacije: računovodska pravila o ravnanju z gotovino, predpisi glede videonadzora ipd.)
7) Priprava volitev 21.2.2010 za nov ŽPS in ŽGS (Matjaž K.; predhodno si preberite statut in pravilnik, ki sta 
dostopna tudi na spletu)
8) Razno: gospodarjenje z župnijskim gozdom (Matjaž K.), praznik – blagoslov prostorov (Alojz B.), 
župnikova zahvala dosedanjim članom ŽPS in ŽGS ter povabilo k sodelovanju vnaprej.
 
AD 3) Alojz B. je predlagal, da bi se točko 7. obravnavalo prednostno pred točko 5, kar smo sprejeli.
 
AD 4) Zapisnik seje s 15.10.2009 je bil sprejet brez pripomb.
 
AD 7) Župnik je predlagal, da bi volitve za nov ŽPS in ŽGS potekale čimbolj preprosto. Volitve naj bi bile 
najavljene v oznanilih, lahko pa bi se tudi obesilo plakate po zaselkih. Predlog je, da bi na volitvah vsak 
napisal na listek 5 kandidatov za ŽPS (pravilnik sicer pravi 3), 6. kandidat bi bil predlagan za člana ŽGS. Prav 
bi bilo, da bi bil vsaj en kandidat iz vsakega zaselka. ŽGS naj bi se oblikoval potem, ko bo oblikovan ŽPS. 
Alojz B.je prebral nekatera pravila iz pravilnika o voltivah v ŽPS in ŽGS.
Vsi smo se strinjali, da datum 21.2.2010 ni najbolj ugoden za volitve, ker so takrat družine birmancev na Sveti 
Gori, 28. 2. pa tudi ne, ker so šolske počitnice. Datum bo določen naknadno; najbolj verjeten je 7. 3. 
Predlagana je bila tudi tričlanska volilna komisija: Alojz B., Milenka M., Nataša P.
 
AD 5) Župnik je predstavil razmere za življenje in delo v župnišču Grgar. Vsi smo se strinjali, da je župnišče 
potrebno obnove. Ker župnišče uporabljajo vse tri župnije (pisarna, arhiv, sprejem strank in gostov ipd.), bi 
bilo prav, da bi v primeru obnove vse tri župnije prispevale sorazmeren delež, ki bi ga določili na skupnem 
sestanku.
 
AD 6) Nedavno se je v župnišču v Grgarju zgodil vlom in kraja. Ob tem dogodku  se poraja vprašanje, kako 
ravnati z gotovino. S strani župnika je bil podan predlog, da bi se gotovina v obliki kovancev po nedeljskih 
mašah takoj preštela (kakor že teče) in tudi čimprej zamenjala za bankovce (če bi se kakšen župljan 
„žrtvoval“), le-ta pa naj bi se oddala na banko v ponedeljek zjutraj. Razmišlja se tudi o tem, da bi se župnišče 
opremilo z videonadzorom (domačin bi to storil za nizke stroške).
 
AD 7)  Glede gospodarjenja z župnijskim gozdom je bilo sklenjeno, da se gozd pod Baskami očisti in s tem 
omogoči rast akaciji (katera je več vredna). Ter ja je prispevek drv za kurjavo v župnišču, ki ga uporabljajo 
vse tri župnije v takem razmerju: 1 Bate – 1 Trnovo – 2 Grgar
Župnik je člane poučil, da mora župnija imeti pravilno naslovljene uradne računa: da lahko prikaže vlaganja v 
vzdrževanje kulturne dediščine, da lahko zniža osnovo za davek na prihodek (kamor spadajo vse najemnine, 
prodaja nepremičnin itd.) Tudi v primeru, da se nekdo odloči za nakup določene dobrine in jo nato podari 
župniji, je prav, da račun napiše na župnijo. S tem župniji samo koristi.
Podan je bil tudi predlog, da bi se ob prazniku v župniji povabilo škofa, ki bi blagoslovil novo župnišče. 
Potrebna pa so še določena zaključna dela na objektu (npr. postavitev pralnih plošč na dvorišču, premaknitev 
kioska…).


