
STATUT

I. NARAVA IN NAMEN

l .  i len
Zupnijski pastoralni svet (ZPS) je Zupnikovo posvetoval-

no in delovno telo, ki preuduje, nadrluje, usklajuje, spremlja
iu preverja izvajanje pastoralnega dela v Zupnij i.

2 .  i len
ZPS predstavlja in izraZa edinost v razlidnosti karizem,

sluZb in stanov v Zupniji. Spodbuja in orlogoda soodgo-
vomost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnent delu
v Zupniji na podrodju oznanjevanja, bogosluZja in dobro-
delnosti ter pri tem povezLrje delo duhovnika in laikov.

3. i len
ZPS ima svoj sedeZ v Zupni jskih prostor ih.

II. USTANOVITEV

4.  i ie r i
Ustanovitev ZPS za vse katol i5ke Zupni je doloda Slo-

venska Skofovska konferetrca s posebnint odlokorn.

5 .  d len
Ustanovitelj ZnSle Zupnik, ki ga ustanovi po Skohjskih

dolodbah. Clane potrdi ordinarij.

III. SESTAVA

6. i len
Stevi lo vseh dlanov ZPS, razen v iz jenrnih pr inrer ih,

naj ne bo rnanjSe od 7 in ne presega 25 dlanov. ZPS sestav-
liEo:

A - dlani po sluZbi: Zupnik, kaplan(i), zastopnik katehi-
stov in katehistinj, gospodarskega sveta ali kljudarjev;

B - voditeljiali delegati posanreznih skupin: predstavnik
redovnih skupnost i ,  Zupni jske kar i tas, pevccv, rrr ladir tskih.
Studentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, dLrhovn ih
gibanj, nrolitvenih in drugih skupin ter zdrulenj;

C - izvoljeni dlani, ki sestavljajo vsaj polovico vselr
dlanov in zastopajo soseske, r tasel ja al i  u l ice; Stevi lo dolo-
diZupnik glede na Stevi lo prebivalcev;

C * de ima Zupnija v soupravi ved rnanjSih Zupnij, lahko
ustanovi medZupnij ski pastoralni svet;

D - Zupnik lahko imenuje najved 5 dlanov glede na
spol, starost, poklic, da s tem spopolni sestavo sveta.

IV. PRBDLAGANJE IN VOLITVE

/ .  c l e n

Predlaganje in volitve dlanov ZPS se izvedejo v skladu
s Pravilnikom za volitve clanov ZPS v slovenskih Skofiiah.

8 .  d len
Predlaganje in volitve clanov ZPS priplavi in vodi komi-

s_r ja za izbor dlanov novega ZPS, ki jo inrenuje dosedanj i
ZPS. de tega ni ,  pa Zupnik.

9. t len
Pravico vol i t i  ima vsak Zupl jan, k i je dopolni l  16 let  in je

prej el zakrarnente uvaj arrj a.

10. dlet t
Pravico biti izvoljen ima vsak Zupljan, ki izpolnjuje

pogoje r ,  9.  dlenu in je v polnem obdestvu s Katol i5ko
cerkvijo ter ga odlikuje tldna vera, nravno Zivljenje in raz-
sodnost (kan 5 l  2 par.  1.  3).

1 1 .  d l e n
Zupnik zaprosi ordinarija za potrditev, nato pa poilje de-

kanijskemu aninratorju zaZPS seznam in naslove dlanov.

12 .  d len
Mandatna doba dlanov ZPS traja pet let .  Po preteku

nrandatne dobeje posanreznik lahko ponovno izvoljen. V
primeru, da kdo ne more ved sodelovati v ZPS ali da triklat
neopravideno izostane, mu pravica do dlanstva ugasne.
Nadonresti ga tisti, kije za dolodeno podrodje prejel naj-
ved glasov, al i  t ist i ,  k i  ga delegira ustrezno telo oziroma ga
inrenuf e Zupnik.

V. VODSTVO

13.  d len
; , , , ,ZI ' ]S pledsedLrje ZLrpnik,  k i  skl icuie seje. To lahko opravi

tucl i  ta. inik ZPS, de ga Zupnik pooblast i .

14 .  d len
Z l 'S  r ra  p rv ise j i  i zvo l i ta jn iS tvo ,  k iga  ses tav l ja jo :  2up-

nik. tajnik in 5e dva dlana. TajniStvo pripravlja v soglasju z
Zupnikonr dnevni red sej, ponraga pri njihovem vodenju,
dela zapisnik in skrbi za uresnidevanje sprejetih sklepov.
Prav tako skrbi za duhovno in 5tudijsko oblikovanje ter
primerno druZabno povezovanje dlanov.
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15. i len
Vsak dlan je dolZan Zupniku pomagati pri pospeSevanju

pastoralne dej avnosti in ima pravico pred lagati vpra5anj a,

kinaj jih ZPS, komisija aliodborobravnavana svojih sejah.

VI. NALOGE
16. i len
ZPS obravnava vsa vpra5anja, ki so povezana z ver-

skim Zivljenjem in pastoralnim delovanjem Zupnije, priprav-

lja delovne predloge in sklepe-ter skrbi za njihovo ures-

nidevanje. Naloge, ki so lastne ZPS, se nanaiajo na skupno
Zivljenje Zupnijskega obdeswa in na poslanstvo pri oznanje-
vanj u, bogosluZju in dobrodelnosti,

17. i len
Glavne naloge ZPS so:
- preuduje dejanske razmerev Zupniji in nadrte Stoti-

skega pastoralnega sveta (SPS) prilagaja svojim razme-
ram, jih uresniduje in preverja;

- nadrtuje, spremlja in preverja pastoralno dejavnost v

Zupniji in v rnedZupnijskem prostoru;
-teZi k skupnostni pastorali po nadrtu SPS;
- spodbuja v Zupniji razlidne karizme in sluZbe v duhu

edinosti;
- prednostno podpira molitev in delo zarast duhovnilr

poklicev;
- dekanijskellu pastoralnenru svetu ali neposredno

odboru za Zupni,iske svete Fri SPS posreduje pohude- pred-

loge in pomisleke.

VII. DELOVANJB

18. 6len
ZtS na; ustanovi trajne in zadasne komisije ali odbore

za dolodene naloge ali podrodja dela.'frajne so: kornisija za
ozranj evanj e, bogosluZj e i n dobrode I nost, zadasne konr is ij e
ali odbori pa glede na potrebe Zupnije ali dolodenega dasa.

Trajne komisije imajo naslednja podrodja delovanja:

I. OZNANJEVANJE:
- dlan ZPS se vsako leto sam ali z druginri e lani ZPS

udeleZi duhovne obnove ali duhovnih vaj;
- skrbi za duhovno in strokovno rast;
-odkriva in spodbuja'katelretske' karizme in sluZbe v

Zupniji in dekanij i, zato spremlja oblikovanje posamearikov
in skupin, ki so v sluZbi oznanjevanja;

- iSde nove rnoZnosti oblikovanja odraslih v iupnij i;
- skrbi zapovezavo z nrisiioni po svetu, donta pa utriu-

je rlisijorrsko zavest.

2. BOGOSLIJZJE:
-ZPS pomaga oblikovatijavno mnenje, ki bo naklonjeno

krSdanskemu praznovanju Gospodovega dne po druZinah
in v Zupniji;

-ZpS odkiva in spodbuja karizme in doloda sluZbe, ki
so v Zupniji oparazaurejeno, lepo in UoZiveto bogosluZje;
')

- skrbi za uvajanje posameznikov in druZin v obdest-

veno - bogosluZno in zasebno - meditativno molitev.

3 DOBRODELNOST:
- ZpS spodbuja oblikovanjejavnega mnenja v duhu

socialnega nauka Cerkve, pri tem pa posveda posebno

skb obrobnim, ubogim in socialno iibkim;
- skrbi za nadrtno usposabljanje posameznikov in sku-

pin za delo v Zupnijski karitas, za delovanje same Karitas

in za preverjanje njenega dela ter drugihpodobnih skupin;
- v duhu misijonarskega poslanstva v Zupniji obravna-

va probleme svojega okolja,
- skrbi za urejen, stalen in delaven pogovor s civilnimi

organi in j avn imi ustanovam i n a svoj em obmodj u'

19. i len
ZPS ima redno sejo vsak mesec od septembra do junija'

Sejo je treba sklicati tudi, de to zahteva tretjina dlanov.

Seje so sklepdne, deje na njih vsaj polovica dlanov. Sklepi

so veljavni, iejih izglasujeta vsaj dve tretjini navzodih dla-

nov injih potrdi Zupnik.

20. Elen
Vsaj teden dni pred sejo vsak dlan prejme pisno vabilo

z dnevnim redom, ali pa se dlani dogovorijo zadrug nadin
obveidanja. Odsotnost je treba opraviditi.

21 .  i len
lbjnikseel-eJui!nopripra-v-ljq.4apFlt\9f p-a-oblikuje

zapisnik, ki ga potrdi ZPS na naslednji seji. Tajnik odgovarja
za tekodi arhiv.

22. Elen
Za pojasnjevanje strokovnih vpra5anj, za oblikovanje

dlanov ZPS in ,u dtuge progran're lahko povabi ZPS na
svoje seje tudi zunanje sodelavce.

23. i len
Vsaka seja se zadne z rnoliwijo, duhovno mislijo ali

BoZjo besedo. Na seji se obravnavajo vpraianja, ki so na

dnevnem redu, komisije ali odbgri pa porodajo o svojenl
opravljenem delu in nadrtih terjih predlagajo v potrditev.

24. i len
TajniStvo ZPS redno obveida Zupnijo o svojem delu v

Zupnijskem listu, oznanilih ali kako drugade.

25. i len
Sledstva za delovanje ZPS (zapisnik, arhiv, potni stroSki

in nagrade zunanjint sodelavcenr, razni pripomodki ...)
zagotavlja Zupnija.

VIII. KONCN.q. nOLOCBA
26. i len
Statut stopi v veljavo, ko ga potrdi Slovenska Skofovs-

ka konferenca in po objavi v >Sporodilih slovenskih Skofrj<'


