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I. NARAVA IN NAMEN

IV. PRBDLAGANJEIN VOLITVE

l. ilen
/. clen
svet(ZPS)je ZupnikovoposvetovalZupnijskipastoralni
in volitvedlanovZPSseizvedejov skladu
Predlaganje
nadrluje,
usklajuje,
spremlja s PravilnikomzavolitveclanovZPSv slovenskih
no in delovnotelo,ki preuduje,
Skofiiah.
delav Zupniji.
iu preverjaizvajanjepastoralnega
8. dlen
2. ilen
in volitveclanovZPSpriplaviin vodikomiPredlaganje
karizem, s_rja
in izraZaedinostv razlidnosti
ZPSpredstavlja
za izbordlanovnovegaZPS,kijo inrenuje
dosedanji
sluZbin stanovv Zupniji.Spodbujain orlogodasoodgo- ZPS.detegani, pa Zupnik.
delu
vsehvernikovpri pastoralnent
vomostin sodelovanje
in dobrobogosluZja
v Zupnijina podrodjuoznanjevanja,
9. tlen
deloduhovnikain laikov.
delnostiter pri tempovezLrje
volitiimavsakZupljan,
kije dopolnil16letinje
Pravico
prejel zakrarnente
uvajarrja.
3. ilen
prostorih.
v Zupnijskih
ZPSimasvojsedeZ
10. dlett
Pravicobiti izvoljenima vsak Zupljan,ki izpolnjuje
pogojer, 9. dlenuin je v polnemobdestvus Katoli5ko
II. USTANOVITEV
cerkvijoter gaodlikujetldnavera,nravnoZivljenjein razsodnost(kan 5 l 2 par.1. 3).
4. iieri
ZupnijedolodaSloZPSza vsekatoli5ke
Ustanovitev
1 1 .d l e n
posebnint
konferetrca
s
odlokorn.
Skofovska
venska
Zupnikzaprosiordinarija
zapotrditev,
natopapoiljedezaZPSseznamin naslovedlanov.
kanijskemu
aninratorju
5. dlen
ZnSle Zupnik,ki gaustanovipo Skohjskih
Ustanovitelj
12. dlen
Clanepotrdiordinarij.
dolodbah.
MandatnadobadlanovZPS trajapet let. Po preteku
dobejeposanreznik
lahkoponovnoizvoljen.V
nrandatne
primeru,da kdone morevedsodelovati
v ZPSali datriklat
izostane,
mu pravicado dlanstvaugasne.
neopravideno
III. SESTAVA
ga tisti, kije za dolodenopodrodjeprejelnajNadonresti
vedglasov,
ali tisti,ki gadelegira
ustrezno
telooziromaga
6. ilen
inrenuf
e
Zupnik.
prinrerih,
razen
v
izjenrnih
StevilovsehdlanovZPS,
25 dlanov.ZPSsestavod 7 in nepresega
naj ne bo rnanjSe

liEo:
V. VODSTVO
katehiA - dlanipo sluZbi:Zupnik,kaplan(i),zastopnik
svetaali kljudarjev;
stovin katehistinj,gospodarskega
13. dlen
posanreznih
skupin:predstavnik
B - voditeljialidelegati
;,,,,
ZLrpnik,
ki sklicuie
seje.To lahkoopravi
pevccv,
rrrladirtskih. ZI']SpledsedLrje
Zupnijskekaritas,
skupnosti,
redovnih
ga
Zupnik
pooblasti.
tucli
ta.inik
ZPS,
de
ih
dLrhovn
predzakonskih
in
skupin,
zakonskih
Studentskih,
gibanj,nrolitvenihin drugihskupinter zdrulenj;
14. dlen
C - izvoljenidlani,ki sestavljajovsaj polovicovselr
Z l ' Sr r ap r v i s e j i z v o l i t a j n i S t vkoi g, a s e s t a v l j a j2ou: p doloali ulice;Stevilo
rtaselja
soseske,
dlanovin zastopajo
pripravljav soglasjuz
nik.tajnikin 5edvadlana.TajniStvo
diZupnikgledena Steviloprebivalcev;
Zupnij,lahko Zupnikonrdnevnired sej,ponragapri njihovemvodenju,
C * deimaZupnijav soupravivedrnanjSih
sprejetihsklepov.
delazapisnikin skrbiza uresnidevanje
ski pastoralni
svet;
ustanovimedZupnij
za
duhovno
in
5tudijsko
Prav
tako
skrbi
oblikovanjeter
glede
na
dlanov
lahko
imenuje
najved
5
Zupnik
D
primerno
povezovanje
druZabno
dlanov.
sveta.
spol,starost,poklic,da s tem spopolnisestavo

1

- skrbi za uvajanjeposameznikovin druZinv obdest15. ilen
- meditativnomolitev.
in zasebno
Vsak dlanje dolZanZupnikupomagatipri pospeSevanju veno- bogosluZno
pastoralnedejavnostiin ima pravicopredlagativpra5anja,
3 DOBRODELNOST:
svojihsejah.
kinaj jih ZPS,komisijaaliodborobravnavana
- ZpS spodbujaoblikovanjejavnegamnenjav duhu
socialneganauka Cerkve, pri tem pa posvedaposebno
skb obrobnim,ubogimin socialnoiibkim;
VI. NALOGE
- skrbi za nadrtnousposabljanje
posameznikovin sku16. ilen
ZPS obravnavavsa vpra5anja,ki so povezanaz ver- pin za delov Zupnijskikaritas,zadelovanjesameKaritas
skupin;
njenegadelater drugihpodobnih
Zupnije,priprav- in zapreverjanje
delovanjem
skimZivljenjemin pastoralnim
obravnav
Zupniji
poslanstva
misijonarskega
v
duhu
uresskrbi za njihovo
lja delovnepredlogein sklepe-ter
Naloge,ki so lastneZPS,senanaiajona skupno va problemesvojegaokolja,
nidevanje.
- skrbiza urejen,stalenin delavenpogovors civilnimi
pri oznanjeobdeswain naposlanstvo
ZivljenjeZupnijskega
i na svojem obmodju'
organiin j avnimi ustanovam
vanju, bogosluZjuin dobrodelnosti,
17. ilen
GlavnenalogeZPS so:
- preudujedejanskerazmerevZupniji in nadrteStotiskegapastoralnegasveta(SPS)prilagaja svojim razmein preverja;
ram,jih uresniduje
- nadrtuje,spremljain preverjapastoralnodejavnostv
prostoru;
Zupnijiin v rnedZupnijskem
-teZi k skupnostnipastoralipo nadrtuSPS;
- spodbujav Zupnijirazlidnekarizmein sluZbev duhu
edinosti;
- prednostno
podpiramolitevin delo zarastduhovnilr
poklicev;
- dekanijskellupastoralnenru
svetu ali neposredno
pohude-predposreduje
svete
SPS
Zupni,iske
za
odboru
Fri
pomisleke.
logein

19. ilen
dojunija'
ZPS imarednosejovsakmesecod septembra
Sejoje treba sklicati tudi, de to zahtevatretjina dlanov.
deje na njih vsajpolovicadlanov.Sklepi
Sejesosklepdne,
vsajdvetretjini navzodihdlaso veljavni,iejih izglasujeta
nov injih potrdiZupnik.
20. Elen
Vsaj tedendni predsejovsakdlanprejmepisnovabilo
z dnevnimredom,ali pa sedlanidogovorijo zadrugnadin
je trebaopraviditi.
obveidanja.Odsotnost
21. ilen
lbjnikseel-eJui!nopripra-v-ljq.4apFlt\9fp-a-oblikuje
zapisnik,ki gapotrdiZPSnanaslednjiseji.Tajnikodgovarja
za tekodiarhiv.

22. Elen
Za pojasnjevanjestrokovnihvpra5anj,za oblikovanje
dlanov ZPS in ,u dtuge progran'relahko povabi ZPS na
18. 6len
komisijeali odbore svojesejetudi zunanjesodelavce.
trajnein zadasne
ZtS na;ustanovi

VII. DELOVANJB

za
so:kornisija
dela.'frajne
nalogeali podrodja
zadolodene
ij
e
23. ilen
konr
is
zadasne
I
nost,
e
i
n
dobrode
e,
bogosluZj
evanj
ozranj
Vsakasejase zadnez rnoliwijo, duhovnomislijo ali
dasa.
ali
dolodenega
potrebe
Zupnije
glede
na
ali odboripa
vpraianja,ki so na
Na seji seobravnavajo
besedo.
BoZjo
delovanja:
podrodja
Trajnekomisijeimajonaslednja

dnevnemredu,komisijeali odbgripa porodajoo svojenl

I. OZNANJEVANJE:
deluin nadrtihterjih predlagajov potrditev.
opravljenem
- dlanZPSsevsakoletosamali z druginrielaniZPS
vaj;
obnove
ali duhovnih
duhovne
udeleZi
24. ilen
- skrbizaduhovnoin strokovno
rast;
TajniStvoZPSrednoobveidaZupnijoo svojemdeluv
-odkrivain spodbuja'katelretske'
v
in sluZbe
karizme
listu,oznanilihali kakodrugade.
Zupnijskem
posamearikov
oblikovanje
i, zatospremlja
Zupnijiindekanij
ki sov sluZbioznanjevanja;
in skupin,
25. ilen
- iSde
v iupniji;
odraslih
oblikovanja
novernoZnosti
SledstvazadelovanjeZPS(zapisnik,arhiv,potnistroSki
- skrbizapovezavo
posvetu,
dontapautriuz nrisiioni
razni pripomodki...)
in nagradezunanjintsodelavcenr,
je rlisijorrsko
zavest.
zagotavljaZupnija.
2. BOGOSLIJZJE:
-ZPS pomaga
ki bonaklonjeno
mnenje,
oblikovatijavno
VIII. KONCN.q.nOLOCBA
dnepodruZinah
Gospodovega
praznovanju
krSdanskemu
26.
ilen
inv Zupniji;
SkofovsStatutstopiv veljavo,ko gapotrdiSlovenska
-ZpS odkiva in spodbuja
ki
karizmein dolodasluZbe,
Skofrj<'
slovenskih
po
>Sporodilih
v
in
objavi
bogosluZje; kakonferenca
lepoinUoZiveto
sov Zupnijioparazaurejeno,
')

