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Pozdravljeni! 
 

OHRANIMO KULTURNE SPOMENIKE smo poimenovali projekt, ki smo ga v Tomaju začeli 
lansko jesen. Finančna sredstva smo pridobivali na več načinov. Poudariti je treba, da je bil 
odziv vaščanov, pa tudi drugih zelo dober, kar kaže, da nam ni vseeno, kaj se dogaja na 
pomnikih naših prednikov. Vse obnovljeno je namreč naše – ogledalo naše župnije. Tako 
lahko z veseljem pogledamo na obnovljeno poslikavo Toneta Kralja v župnijski cerkvi in na 
lepo sanirana  Rožetova stebra na stopnišču pred župnijsko cerkvijo in v prejšnjih letih 
obnovljen podporni zid. 
Potrebe za leto 2018 so se povečale od načrtovanih, ker se je podrl zid pred cerkvijo v Britofu. 
Dobro polovico sredstev za obnovo zidu bo prispevala občina. Poročilo o pridobljenih in 
porabljenih sredstvih ter o načrtih za leto 2018 in naprej je predstavljeno v nadaljevanju - v 
poročilu gospoda župnika. V njem je razvidno, da bi bil znesek za leto 2018 prevelik, če bi hoteli 
izpeljati vse potrebno. Zato bomo letos izvedli nekaj del in v naslednjem letu še nekaj. Celoten 
prispevek vaščanov za leto 2017 kaže, da je bil povprečni prispevek na osebo cca 25 evrov. Tak 
naj bi bil tudi letos. Seveda je dobrodošel tudi večji znesek. Trudili se bomo, da bi pridobili 
finančna sredstva tudi iz drugih virov (sponzorji, prireditve ...). 
V prihodnjih dneh vas bodo obiskali predstavniki vasi in za vaš prispevek boste kot lani prejeli 
»spominsko potrdilo«. 
Tomajci in vsi ljudje dobre volje, s skupnimi močmi lahko dosežemo veliko. Ohranili bomo 
naše spomenike, ki so v ponos župniji in širši okolici.     
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Spoštovani. 
 

Iniciativni odbor zastopnikov Župnije Tomaj in Kulturnega društva Tomaj ter vaške 
skupnosti izpolnjuje obljubo dano na sestanku, kjer se je predstavilo potrebo po obnovi 
kulturnih spomenikov v naši vasi, da vam ob prvem sklopu zbiranja finančnih sredstev 
2017 poda poročilo o obnovi, hkrati tudi s prošnjo, da s podobno akcijo nadaljujemo tudi v 
letošnjem letu 2018. Podajam dopolnjeno finančno poročilo. 
 

Do dne, 16.4.2018 smo prejeli na župnijski TRR ali direktno preko zastopnikov, ki so vas 
obiskali na domu naslednja sredstva za obnove, navedene v informacijskem oglasu: 
Projekt obnove kulturnih spomenikov v letu 2017 je predstavljenv naslednji tabeli. 
 

DAROVALCI znesek Porabljena sredstva 

Darovalci iz vasi Tomaj 
osebno zastopnikom 

7.179,00€ 12.376,00€ 

Izročili osebno župniku iz 
Tomaja 

450,00€ OSTANEJO SREDSTVA ZA 
NADALJNJO   OBNOVO  

5.508,00€ 

Izročili osebno župniku iz 
drugih vasi 

235,00€  

Polog od drugod na TRR 220,00€  

Pologi pravnih oseb na 
TRR 

4.300,00€  

Donacija za oder za 
obnovo pilastrov 

2.500,00€  

Subvencija Občine 
Sežana 

3.000,00€  

SKUPAJ:  17.884,00€  



2 
 

Od skupne vsote je Občina Sežana prispevala 3.000,00€, Agrarna skupnost Tomaj 
2.500,00€, donacija za oder za pilastre 2.500€, vse ostalo podjetniki in vaščani. Z 
zbranimi sredstvi se je obnovila dotrajana poslikava Toneta Kralja, oba Rožetova 
stebra in del vzhodne fasade, kjer je bil očitno vzrok zamakanja na poslikavo. 
Pogled nazaj od leta 2013 naprej:  
Poudariti moram, da smo od leta 2013 do danes z vašimi sredstvi, fondom župnije Tomaj 
in neimenovanimi donatorji od drugod (40.000,00€) obnovili notranjščino župnišča z 
vsemi potrebnimi posegi, elektrifikacijo, vodovodom, izolacijami, zamenjavi stropov, 
varovalnimi instalacijami, centralnim ogrevanjem na pelete, ki bo v letu 2018 opremljeno z 
novo pečjo (3.500€),  preureditvijo pastoralnih prostorov z arhivom in novimi 
sanitarijami, napeljavi strelovoda, elektrovoda, sanitarnih odplak, komunikacijskih vodov 
do gospodarskega poslopja in novih tlakov v pritličju (sanitarije, hodnik, učilnica, arhiv). To 
delo in material predstvalja vrednost 13.500€. Obnova je potekala s podjetjem Henigman 
d.o.o. in Ikos d.o.o. in prostovoljnim delom. 
Kot vam je znano, je v zvoniku postavljen antenski sistem Telekoma d.d., ki je namenil 
sporazumno nadomestilo 2.750€ letno. Vnaprej smo 11.9.2016 za tri leta dobili 7.041,38€ 
in 5.000€ kot nadomestilo za rekonstrukcijo lesenih podov v zvoniku, ki so bili 
obnovljeni leta 2015 (Henigman d.o.o.) s sredstvi Župnije (cca. 11.500€). Stroške 
elektrike v cerkvi poravnava Telekom d.d. posebej, in Radio Ognjišče d.d., ki ima tudi 
postavljen antenski sistem v zvoniku – porabo elektrike za to v celoti krije Radio Ognjišče. 
V cerkvi sv. Petra in Pavla smo z sredstvi župljanov, nabirkami ob koncertih (3.800,00€) v 
letu 2016 obnovili orgle. Vrednost obnove: 21.554,00€ (od tega posojilo v višini 
5.000,00€, ki ga je treba še vrniti – navedeno je v spodnji tabeli). Vaščani ste za obnovo 
orgel prispevali 14.858,00€. Obnovljena je streha (nova kritina in les) in delno zvonik 
podružnice sv Justa v Utovljah v višini 24.647,54€. Od tega je župnija s prodajo 
zemljišča prispevala 9.600,00€, Občina Sežana je prispevala 14.416,50€, vaščani 
3.600,00€. Brez poravnave porabe elektrike v cerkvi, ki jo plačuje župnija Tomaj, jim 
ostane še 2.599,96€ za umestitev stolpne ure. Obnova je v teku. 
V Kazljah je dogovorjeno z Restavratorskim centrom restavriranje stranskega baročnega 
oltarja (cca.2.700,00€) in sanacija ometa v zakristiji (cca. 1.600,00€). 
V letu 2014/15 je podjetje Henigman začelo z obnovo podpornega zidu pod cerkvijo 
sv. Petra in Pavla. Občina Sežana je v letu 2014 odkupila zemljišče okrog cerkve. Cena 
odkupa je bila 16.110€, za obnovitvena dela smo doslej plačali 13.842,84€. Dolg je še 
cca. 2000€, ki mora biti poravnan do konca leta 2018.  
V Tomaju je na vrsti temeljita obnova podpornega zidu v Britofu. Zaprosili smo na 
Občino za sofinanciranje in nam je zagotovljena pomoč v višini 7.500€, da bomo lahko s 
skupnimi močmi zbrali potrebna sredstva za obnovo. Predračun obnove je 13.201,68€, ki 
mora biti poravnan v celoti pred 1.11.2018. Z deli pričnemo najkasneje na podlagi 
podpisane pogodbe, 5.10.2018. Dela bo izvajalo podjetje GOA, Dušan Bratina s.p., 
Ajdovščina. 
Poudariti moram tudi, da so vsi računi in vsa dokumentacija na vpogled ŽGS v 
župnijskem arhivu. Člani Gospodarskega sveta lahko kadarkoli zahtevajo vpogled vanj. 
Knjigovodstvo pa vodi centralno Računovodstvo na Škofiji Koper. V tem poročilu seveda 
nisem zajel vseh stroškov, ki jih ima Župnija Tomaj za svoje delovanje, ker bi bilo poročilo 
preobširno.  
Z novo ureditvijo v Škofiji Koper, Tomajska župnijo sestavljajo sedaj podružnica Avber 
in nekdanji vikariat Kazlje, vodijo se enotne matične knjige, vsaka pa ima svoj podračun 
za vodenje prihodkov in odhodkov v našem knjigovodskem sistemu WebVasco.  
 
Projekt “obnove kulturnih spomenikov” je predstavljen v spodnji tabeli. V tem projektu 
sodelujejo Župnija Tomaj in Kulurno društvo Tomaj ter vaška skupnost Tomaj. 
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LETO 2018     

OBJEKT DELA VREDNOST 
DEL 

VIRI ZNESEK 

CERKEV 
SVPP* 

FRESKA 2** 5000€ Iz leta 2017 5.500€ 

CERKEV 
BRITOF 

ZID BRITOF 13.500€ OBČINA 7.500€ 

CERKEV 
SVPP 

SLEME  3000€ AS TOMAJ 2.500€ 

CERKEV 
SVPP 

TURN, 
STREHA  

3000€ VAŠČANI 
2018 

7.500€ 

CERKEV 
BRITOF 

TURN, 
STREHA 

3000€ OSTALI 500€ 

ZID DESNO 
PRI CERKVI 
SVPP 

ZID 3000€  SKUPAJ: 
23.500€ 

POSOJILO 
5000€ 

VRAČILO 
2018   1/2 

2.500€   

 POTREBE 33.000€ 
 

  

 VIRI*** 23.500€ 
 

  

 PRESEŽEK 
POTREB 

9.500€   

ZMANJKA ZA 
POLNO 
REALIZACIJO 

9.500€  in 
neporavnana 
druga polovica  
posojila 2.500€ 
 

   

Pojasnila posameznih postavk: 
*cerkev sv. Petra in Pavla 
**freska v prezbiteriju desno od oltarja 
***Sredstva iz leta 2017: 5.508€, Občina (2018): 7.500€ in AS Tomaj (2018): 2.500€ so 
zagotovljeni. 
****Vir: vaščani in ostali skupaj 8.000€ ocenjeno po lanskem nivoju zbiranja sredstev. 
 
Komentar tabele: Gospodarski svet mora pretehtati planirana dela in se odločiti za 
prioriteto nameravanih del v naslednjih letih 2019/2020. 
S ponosom lahko rečemo, da smo v letih 2013/18 vsaj na gospodarskem področju 
naredili veliko. Potrebna je tudi sanacija strehe na gospodarskem poslopju, kjer je 
obstajala nevarnost porušitve zahodnega zidu zaradi nestrokovno postavljenih nosilnih 
gred, ki so potiskale vso težo ostrešja na zidove. Upamo, da smo z namestitvijo nove 
lesne konstrukcije rešili ta problem. V zimskem času bomo namestili še preostali dve 
nosilni gredi. Prostori v nadstropju so tako za sedaj varni za oratorijsko dejavnost. 
Ostajajo v vrsti še vsi projekti, ki smo jih že navedli v obvestilih za obnovo kulturnih 
spomenikov.  
Poročilo sestavil Gabrijel Vidrih, župnik 


