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ZAPISNIK
6. seje ŽPS Stara Loka z dne 19.3.2010
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:

Župnišče Stara Loka
Alojz Snoj (župnik), Gašper Kočan, Andrej Hoivik, Tine Oblakovič, Košir
Matjaž, Marija Jezeršek, Pavle Pokorn, Franci Pertovt, Marcel Kokelj, Marko
Porenta, Štefan Čadež, Marjan Klančar, Urška Omejc, Zinka Benedik, Urška
Florjančič, Klemen Karlin, Ana Florjančič, Blanka Avguštin Florjanovič, Mojca
Berce, Mojca Bernik
Eva Omejc, Tončka Trilar

Župnik A. Snoj se je v uvodnem pozdravu vsem navzočim najprej zahvalil za njihovo
pripravljenost, da se v prihodnjem 5-letnem obdobju (mandatno obdobje 2010-2015) dejavno
vključijo v delo župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) župnije Stara Loka.
V nadaljevanju je župnik povzel rezultate glasovanja za nove člane ŽPS. Oddanih je bilo
skupaj 122 glasovnic. Pri izboru članov se je poleg doseženega števila glasov pri glasovanju
upošteval kriterij zastopanosti predstavnikov iz vseh delov župnije.
Sledila je župnikova predstavitev poslanstva in dela ŽPS na različnih področjih.
Predstavljene so bile 3 komisije in področja dela vseh 3 komisij.
Na pobudo župnika smo člani izbrali in potrdili vodje vseh treh komisij, člane posameznih
komisij, predstavnike oz. voditelje posameznih delovnih skupin in določili tajništvo ŽPS.
Sklep 1/6-2010:
Za voditelja Komisije za oznanjevanje je bil potrjen Marcel Kokelj, za voditeljico Komisije za
bogoslužje Mojca Berce in za voditeljico Komisije za dobrodelnost (diakonijo) Urška Omejc.
Po posameznih komisijah bodo delovali posamezni člani ŽPS kot so navedeni spodaj.
Komisija za oznanjevanje
Voditelj: Marcel Kokelj
Člani: Blanka Florjanovič, Ana Florjančič, Urška Florjančič, Franci Pertovt, Andrej Hoivik,
Štefan Čadež
Komisija za bogoslužje
Voditeljica: Mojca Berce
Člani: Mojca Bernik, Marko Porenta, Klemen Karlin, Matjaž Košir, Zinka Benedik, Eva Omejc
Komisija za dobrodelnost (diakonijo)
Voditeljica: Urška Omejc
Člani: Marija Jezeršek, Tončka Trilar, Pavle Pokorn, Marjan Klančar, Tine Oblakovič
Posamezne delovne skupine bodo predstavljali oz. zastopali naslednji voditelji (delegati):
- predstavnik župnijske karitas:
Urška Omejc
- predstavnica zakonskih skupin:
Mojca Berce
- predstavnik mladinske skupine:
Andrej Hoivik
- predstavnik študentske skupine in ministrantov:
Matjaž Košir
- predstavnik pevcev:
Klemen Karlin
- predstavnik duhovnih gibanj:
Franc Pertovt
- predstavnica skavtov:
Mojca Bernik
V tajništvu ŽPS bo zapisnike pripravljala Urška Florjančič. (konec sklepa)
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Med nedeljsko sv. mašo 25.4.2010 bodo novoizvoljeni člani ŽPS predstavljeni faranom in
podeljene jim bodo plakete o imenovanju. Do takrat naj se izdela plakat s predstavitvijo
članov ŽPS po posameznih področjih dela in njihovimi kontaktnimi podatki.
Župnik je še poudaril, da bo v letošnjem letu potrebno na novo izbrati tudi predstavnike
ključarjev, ker je večji del dosedanjih predstavnikov izrazil željo po zaključku svojega
aktivnega delovanja, ter oblikovati gospodarski svet.
Mojca Bernik je izrazila željo faranov, da so bolj seznanjeni z delom ŽPS, obenem pa, da bi
ŽPS obravnaval in slišal tudi pobude faranov. Predlagano je bilo, da se sklepi sestankov ŽPS
objavijo v župnijskih oznanilih (kot priloga ali del oznanil), na oglasni deski pred cerkvijo oz.
na spletni strani župnije Stara Loka.

Sklep 2/6-2010: Sklepi sestankov bodo objavljeni v župnijskih oznanilih in na spletni strani
župnije Stara Loka, po potrebi pa tudi na oglasni deski pred cerkvijo. (konec sklepa)
S strani članov ŽPS je bila dana pobuda Komisiji za bogoslužje, da bi se preko cerkvenega
leta posamezne komisije oz. delovne skupine ŽPS predstavile svojim faranom med nedeljsko
mašo, ko bi sooblikovale bogoslužje in kratko predstavile svoje delo, pobude, načrte in
rezultate. Na ta način bi približali delo ŽPS faranom in jih tudi lažje nagovorili, da se tudi
drugi vključijo v delo oznanjevanja. Ana Florjančič je dodala, da bi k takim predstavitvam
povabili tudi skupine kot so Župnijski vrtec Sončni žarek, pa starše veroukarjev in druge
skupine v župniji, ki gradijo farno občestvo.
Sklep 3/6-2010: Redni mesečni sestanki (srečanja) ŽPS bodo potekali vsak 3. ponedeljek v
mesecu. (konec sklepa)
Naslednje srečanje ŽPS bo 19.4. po večerni maši, ko se bodo člani ŽPS srečali z nadškofom
dr. Antonom Stresom ob njegovem obisku na Fari pred letošnjo sv. birmo.

Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 5.4.2010

