
KRATKO POROČILO IZGRADNJE NOVEGA 
ŽUPNIŠČA

Dragi farani,
Izgradnja župnišč a je skoraj zaključena. Ostaja le še 
dokončanje fasade, cokla in dokončanje tlaka zunanje 
terase. 

Vsem, ki ste ta projekt podprli z denarnimi 
sredstvi, prostovoljnim delom in molitvijo, 
se iskreno zahvaljujemo. Zavedamo se, da 
ste prenekateri darovali tudi z velikim 
odrekanjem.

V nadaljevanju vam želimo na kratko predstaviti izvedena 
dela in rekapitulacijo stroškov.
Izgradnja novega župnišča vključuje:

 Celostna prenova obstoječega župnišča: streha, 
obdelava mansarde, toplotna izolacija, strojne 
inštalacije;

 začasno preselitev stanovanja v prizidek;
 Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev 

gradbenega dovoljenja;
 Rušenje, odvoz in deponiranje starega župnišča;
 Izgradnja novega dela župnišča;
 Obnova in vgradnja portala;
 Izvedbo nove prezračevane strehe na celotni zgradbi 

z zamenjavo kritine;
 Izvedbo nove fasade na celotnem župnišču;
 Izvedba nove toplotne izolacije na prizidku;
 Izvedba nove kanalizacije meteornih in fekalnih voda;
 Izvedba povezave prizidka in novogradnje: preklade, 

talne obloge, preboji sten, prehodi, inštalacijske 
povezave…;

 Izgradnja zunanjega platoja;
 Izdelava in vgradnja notranje opreme stanovanja in 

pisarne;
 Dobava in postavitev arhivskih regalov;
 Ureditev vseh prostorov po namembnosti.

V objektu smo tako pridobili sledeče uporabne 
površine

 Spodnji - kletni prostori skupaj:  206 m2
 Srednje pritlično nadstropje:  213 m2
 Mansardni prostori: 217 m2

Skupaj uporabnih površin : 636 m2 



REKAPITULACIJA STROŠKOV

Prihodki

Začetni kapital 70.000,00 €

Donacije župljanov 70.060,00 €

Donacije izvajalcev del 26.000,00 €

Prihodki pogrebov  1.400,00 €

Prodaja župnišča Petkovec 36.000,00 €

Kredit škofija 50.000,00 €

Skupaj prihodki 253.460,00 €

Stroški:

Material, delo, oprema, izvajalci  Skupaj 295.964,55 €

Obveznosti:

Neplačani računi 9.000,00 €

Kredit škofije za dobo 5 let 50.000,00 €

Založena sredstva 40.000,00 €

P  rostovoljno delo:  

Prostovoljno delo ocena ur 2.300

Prostovoljno delo akcije ur 400

Iz navedeni podatkov lahko izračunamo, da 
je povprečni strošek gradnje, vključno z 
okolico, 465,35 €/ m2 .

Da pridemo tudi do stroškovnega cilja, moramo še naprej 
zbirati sredstva, zato bomo v mesecu juniju ponovno 
zaprosili vsa gospodinjstva za denarno pomoč, kolikor bo 
možno darovati glede na trenutne razmere. 

Tudi v tem poročilu prosimo za donacije:
 direktno v župnišču, 
 preko banke, 

Koda namena: CHAR
Namen plačila: Donacija župnišče
IBAN prejemnika: SI56 0202 5009 2511 429
Referenca prejemnika: SI00 2019-01
Ime, ulica in kraj prejemnika: Župnija Rovte, 

Rovte 95, 1373 Rovte
 podjetnike pa prosimo za morebitno direktno kritje 

katerega od stroškov, za kar se lahko oglasite v 
župnišču.
Vnaprej HVALA.

Rovte 5.6.2020 Župnija Rovte, Ključarji, ŽGS 


