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Uvod: 

Da bi bili člani novega župnijskega pastoralnega 
sveta dobri sodelavci

Premiki zadnjih let

Od začetkov župnijskih pastoralnih svetov se je v zadnjih 
letih veliko spremenilo. Na marsikaterem župnijskem pastoral-
nem svetu so se člani v začetkih delovanja župnijskih pastoralnih 
svetov posvečali bolj gospodarskim temam in projektom kot pa 
pastorali, kar je po svoje razumljivo, saj so bili slednji članom 
ŽPS bližje in so jih (tudi poklicno) obvladali, medtem ko so se 
na področju pastorale mnogi čutili negotove, zato so ga raje pre-
pustili župniku. Od tod izvira strah marsikaterega župnika pred 
vztrajnimi zahtevami nekaterih članov, ki so mu na vsaki seji na-
lagali nove in nove naloge, sami pa se zanje niso čutili odgovorne.

»V zadnjih letih so tudi po zaslugi srečanj za člane ŽPS in 
izobraževanj člani župnijskih pastoralnih svetov postali veliko 
bolj samostojni in opolnomočeni«, pravi Matej, eden izmed čla-
nov ŽPS, ki sodeluje tudi pri pripravi izobraževanj za člane ŽPS. 
»Veliko lažje spregovorijo o svoji veri in jo živijo. Če so pred leti 
na naših srečanjih govorili o tem, kaj vse bi bilo na pastoralnem 
področju v župniji treba narediti ali bi moral narediti župnik, 
danes pridejo in ponosno povedo: ›Pri nas pa smo izpeljali tole 
… in sicer na naslednji način.‹« Iz leta v leto v številnih župnijah 
rastejo čut odgovornosti za župnijo in prizadevanja mnogih čla-
nov župnijskega pastoralnega sveta za skupno dobro župnije.
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Na koga v župniji lahko računamo?

Župnik Ivan, ki je deloval na župniji, ki jo vodijo redovniki, 
je o vlogi ŽPS v župniji nedavno dejal: »Če v župniji ne bi imel 
ljudi, ki sem jih poklical, ko je bilo treba kaj narediti, in sem na-
nje res lahko računal, župnija in jaz ne bi preživela.«

Župnik Štefan pa iskreno pove: »Včasih sem se ŽPS-ja 
kar malo bal, potem pa sem dvema članoma zaupal vodenje 
sej. Pred sejo smo se dogovorili, kaj vse je potrebno predelati, 
onadva sta pripravila in vodila razmišljanje ob priročniku ter 
spodbujala prevzemanje odgovornosti in sprejemanje skle-
pov, jaz pa sem že pred sejo pregledal, kaj vse nas čaka v žu-
pniji v času do naslednje seje ali še dlje, če je bilo to potrebno. 
Odtlej seje tečejo bolj gladko, ljudje so postali veliko samo-
stojnejši, bolj so pripravljeni prevzemati odgovornosti in v 
župniji sodelujejo tudi na tistih področjih, ki prej niso bila 
pokrita.«

»Če si član ŽPS, potem moraš nekaj od sebe dat«

Članica ŽPS Maja na vsakem srečanju pastoralne narave 
odkrito pove, kaj si misli o tem, kakšna je vloga nekoga, ki je 
pristal, da postane član ŽPS: »To pomeni, da moraš od sebe 
nekaj dat!« Kaj to zanjo pomeni, dokazuje njeno bogato sode-
lovanje v krajevni Cerkvi. »Če me nekdo prosi za sodelovanje, 
res redko odklonim.« In to velja ne le za njeno sodelovanje v 
župniji in škofiji, pač pa tudi na delovnem mestu in v kraju, v 
katerem živi. Nobene ovire ne vidi v dobrem sodelovanju in 
skupnih projektih šole, kjer dela, kraja, v katerem živi in njene 
župnije. Najrazličnejše oblike sodelovanja so znamenje nje-
nega sprejemanja odgovornosti in pričevanja vsem, s katerimi 
se srečuje. Vsi vedo, da je kristjanka, in da tega ne jemlje na 
lahko.
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Volitve ali izbira?

Marsikateri župnik bi si verjetno želel več takšnih članov 
ŽPS kot je Maja in manj tistih, ki članstvo v ŽPS pojmujejo bolj 
kot neko častno funkcijo, niso pa v župniji pripravljeni sprejeti 
nobene naloge ali pa se niti ne čutijo sposobni, da bi jo opravlja-
li oz. se zanjo niso pripravljeni usposobiti.

Kako pridobiti res dobre člane župnijskega pastoralnega sve-
ta, s katerimi bo župnik lahko dobro sodeloval, je v veliki meri 
odvisno tudi od samega načina izbire članov. Dosedanji način 
volitev članov ŽPS je predstavljal nekaj omejitev oz. ovir za to, 
saj je komisija za izbiro članov upoštevala le najvišje število gla-
sov, ki jih je nekdo prejel, pripadnost določenemu delu (podru-
žnici, kraju) župnije, ne pa tudi njegovih siceršnjih sposobnosti 
za delo v ŽPS. Prevladal je torej način volitev, števila pridoblje-
nih glasov, ne pa izbire najprimernejših članov.

Poleg tega se v mestnih okoljih župljani pogosto slabo po-
znajo med seboj in težko presojajo, kateri župljani bi bili primer-
ni za člana župnijskega pastoralnega sveta. Če so nekoga že pre-
poznali kot primernega kandidata, pa pogosto niso poznali 
njegovega imena in ga zato niso predlagali kot primernega člana.

Izbira novih članov ŽPS s pomočjo kandidatne liste ali 
brez nje

V zadnjem obdobju so iz večine slovenskih škofij in župnij 
prihajale pobude, da bi tako imenovane volitve članov ŽPS mo-
rali pričeti izvajati drugače. Na osnovi slednjih je Odbor za ŽPS 
pri Koordinaciji pastoralnih služb pripravil dva pravilnika za iz-
vedbo izbire (in ne več volitev) članov župnijskih pastoralnih 
svetov. Prvi pravilnik, ki predvideva podoben način izbire članov 
kot je bil doslej v uporabi, je nastal na osnovi prejšnjega pravilni-
ka za volitve članov ŽPS. V nekoliko preoblikovani obliki pou-
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darja namesto volitev izbiro članov župnijskega pastoralnega 
sveta. Izbira članov ŽPS poteka s pomočjo glasovnic in nadaljnje 
presoje komisije. Po preštetju veljavnih glasov komisija ugotovi 
skladnost kandidatov s pogoji za članstvo v ŽPS.

Drugi pravilnik, ki je primernejši še posebno za mestna oko-
lja (čeprav ne samo za slednja) pa predvideva način izbire članov 
ŽPS s kandidatno listo. V primeru odločitve za ta način izbire 
članov ŽPS, se dva meseca pred nedeljo, ko bomo izbirali člane 
ŽPS za novi mandat, oblikuje komisija za izbiro članov novega 
ŽPS, ki jo imenuje župnik s svojimi sodelavci. Na podlagi preje-
tih predlogov članov ŽPS in voditeljev župnijskih skupin (vsak 
izmed njih predlaga največ sedem kandidatov) komisija oblikuje 
predlog kandidatne liste, ki jo mora potrditi župnik.

Pred dokončnim oblikovanjem kandidatne liste morajo člani 
komisije od kandidatov pridobiti pisno soglasje, iz katerega mora 
jasno izhajati njihov pristanek na uvrstitev na kandidatno listo kot 
tudi svobodna pripravljenost za prevzem dela v župniji in zaveda-
nje soodgovornosti za njeno delovanje. Župnik kot predsednik 
komisije nato izvede predstavitev vseh kandidatov župnijskemu 
občestvu. Na nedeljo, ko bo potekala izbira članov ŽPS, verniki, ki 
imajo pravico do izbire članov, obkrožijo največ sedem kandidatov. 
Kljub temu, da se zdi ta način izbire članov novega ŽPS na prvi 
pogled morda zahtevnejši, pa vključuje več varoval, da bodo izbra-
ni člani v župniji res pripravljeni tudi dejavno sodelovati.

O tem, kateri pravilnik bodo uporabljali v posamezni škofiji, 
odloča škof ordinarij. V primeru, da škof podpira oba načina iz-
bire, se župnik sam oz. skupaj z ŽPS odloči, kateri način izbire 
članov je za njihovo župnijo primernejši.

Naj bo izbira članov župnijskih pastoralnih svetov res modra 
in premišljena, saj bodo slednji župnikovi najpomembnejši sode-
lavci za obdobje naslednjih petih let.



9

Predstavitev gradiv 

V pomoč pri izvedbi izbire članov ŽPS za mandatno obdobje 
2020–2025 in pripravi vaših župljanov na slednjo, smo vam na 
Škofijskem uradu za laike pripravili potrebne obrazce in dodatna 
gradiva, ki so na voljo tudi v e-obliki na spletni strani Škofijskega 
urada za laike (http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/zps-in-dps/
zupnijski-pastoralni-sveti/gradiva/)
1.  Gradiva, ki jih lahko uporabite pri sveti maši na nedeljo pred 

izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta:
•  Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega 

sveta
• Uvod v sveto mašo
• Predlog nagovora župljanom
• Uvod v očenaš
•  Zahvala dosedanjim članom ŽPS za njihovo delo v 

preteklem mandatu

2.  Gradiva, ki vam bodo v pomoč pri primopredaji, prenosu in 
nadaljevanju dela ŽPS:

•  Ovrednotenje in nadaljevanje dela ŽPS iz preteklega v 
novi mandat

Gradivo prinaša vprašanja, ki so vam lahko v pomoč pri 
ovrednotenju in nadaljevanju dela ŽPS iz preteklega v novi man-
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dat in se o njih pogovorite na sklepni seji ŽPS v stari zasedbi. Na 
ustanovni seji novega ŽPS pa člani ŽPS, ki so delovali v času 
preteklega mandata oz. vsaj njihovi predstavniki novim članom 
predstavite doslej opravljeno delo in jim ponudite pomoč pri na-
daljnjem delu v župniji.

3. Obrazci:
• Predlogi za izbiro članov ŽPS
• Pisno soglasje kandidata za uvrstitev na kandidatno listo
• Kandidatna lista

4. Kandidatna lista za izbor članov ŽPS
Uporaba kandidatne liste je mogoča po presoji škofa ordina-

rija, če ta za svojo škofijo potrdi Pravilnik za izbiro članov župnij-
skega pastoralnega sveta s kandidatno listo. V primeru, da škof or-
dinarij za svojo škofijo potrdi tudi Pravilnik za izbiro članov 
župnijskega pastoralnega sveta brez kandidatne liste, je uporaba 
kandidatne liste odvisna od presoje župnika in članov ŽPS oz. 
komisije za izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta.

Način izbire članov ŽPS s pomočjo kandidatne liste je do-
brodošel predvsem pri izbiri članov ŽPS v mestnih župnijah, 
kjer se ljudje med seboj slabo poznajo, lahko pa to obliko izbire 
članov župnijskega pastoralnega sveta uporabijo tudi ostale žu-
pnije, če se jim zdi primernejša oz. če tako določi škof ordinarij.

Pri umestitvi kandidatov na kandidatno listo moramo biti 
pozorni na uravnoteženo razmerje med moškimi, ženskami, fan-
ti in dekleti ter na starostno strukturo kandidatov. Ob uporabi 
kandidatne liste in javni objavi fotografij in podatkov o kandida-
tih morate obvezno predhodno pridobiti pisno soglasje kandida-
tov (obrazec je na voljo med ostalimi obrazci).
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Molitev za modro izbiro članov 
župnijskega pastoralnega sveta

Dobri Bog,
pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek,

dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta.
Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah

po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste,
ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje
in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo.
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani

pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh,
pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli

za bogato življenje naše župnije.

Uvod v sveto mašo

Papež Frančišek poudarja, da je poslanstvo, ki smo ga prejeli 
s svetim krstom nekaj, česar ne moremo iztrgati iz svojega bitja. 
Zaznamovani smo za to poslanstvo, da prinašamo luč, blagosla-
vljamo, oživljamo, dvigamo, ozdravljamo, osvobajamo. Tu se po-
kaže, kdo je iz vse duše bolniška sestra, iz vse duše učitelj, iz vse 
duše politik, tudi član župnijskega pastoralnega sveta. To so tisti, 
ki so se najgloblje odločili, da bodo živeli z drugimi in za druge. 
Smo tudi mi med njimi?
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Predlog nagovora vernikov

Sveti Pavel poudarja, da smo po krstu vsi kristjani postali udje 
Kristusovega telesa, Cerkve. Pri krstu smo prejeli delež pri Kristu-
sovem duhovniškem, preroškem in kraljevskem poslanstvu. Odtlej 
ne pripadamo več sami sebi, ampak Kristusu, ki je za nas umrl in 
vstal. Po krstu včlenjeni v Kristusa so krščenci upodobljeni po 
njem, ki je »prvorojenec med mnogimi brati« (Rim 8,29). Krst nas 
vključi v občestvo, da bi evangelij na različne načine vse svoje 
življenje prinašali ljudem, s katerimi se srečujemo.

Bog po imenu kliče vsakega izmed nas. Vsak izmed nas ima 
edinstveno in posebno vlogo, ki mu jo je Bog namenil v svojem 
odrešenjskem načrtu in je namesto nas ne more izpolniti nihče 
drug. Sveti John Henry Newman poudarja, da si moramo vsi 
kristjani vedno znova prizadevati za to, da temu Božjemu klicu 
prisluhnemo in se nanj odzovemo: »Kajti nismo poklicani samo 
enkrat, ampak večkrat; Kristus nas kliče vse naše življenje.« Na-
loga vsakega izmed nas je, da Božjo voljo razločimo, jo sprejme-
mo in živimo. To je naš osebni odgovor na klic k svetosti.

Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizadevamo iskati 
odgovor na vprašanje, kako bi lahko služili poslanstvu Cerkve. 
Duhovniki, ki so posvečeni, spodbujajo duhovniško službo vseh 
krščenih. Poslanstvo vedno izhaja iz občestva, ki mu pripadamo 
in v katerega smo bili krščeni. Župnije morajo zato postati kraj 
kristjanovega razločevanja poklicanosti; kraj, kjer bogoslužje, 
oznanjevanje, dobrodelnost in življenje v občestvu spodbujajo 
župljane vseh starosti, da si prizadevajo prepoznavati svojo pokli-
canost in jo živeti.

Spoznanje, da je Cerkev občestvo verujočih s poslanstvom, 
ki ji ga je zaupal Bog, je lahko pomemben korak pri tem, da naše 
župnije postanejo dom, za katerega skrbimo vsi župljani. Zave-
dati se moramo, da ima kot član občestva prav vsak izmed nas 
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posebno poslanstvo. Vsi smo »po krstu včlenjeni v Kristusovo 
skrivnostno telo in po birmi okrepljeni z močjo Svetega Duha« 
(LA 3). Vsi smo poklicani k temu, da prepoznavamo in spreje-
mamo klic k polnosti življenja in ljubezni ter sodelujemo pri od-
krivanju najučinkovitejših poti za oznanjevanje evangelija v da-
našnjem času.

Člani ŽPS imajo v župniji še posebno pomembno nalogo, 
saj z župnikom delijo odgovornost za to, kakšna bo naša župnija 
v prihodnosti. Pri izbiri novih članov župnijskega pastoralnega 
sveta moramo biti zato zelo pozorni na to, da v osebah, ki jih 
bomo predlagali za člane, prepoznamo darove, s katerimi lahko 
prispevajo k temu, da bo naša župnija bolj živa, bolj povezana in 
odprta. Morda smo sami spoznali, kako lahko prispevamo k 
temu, da bo naša župnija na določenem področju še bolj zaživela 
in smo svoje darove dali na razpolago občestvu.

Za življenje župnije, vzgojo za soodgovornost župljanov, 
možnost njihovega sodelovanja pri pastoralnem delu v župniji in 
prizadevanju za oznanjevanje evangelija, pa je zelo pomembno, 
kateri predstavniki župnijskega občestva postanejo člani župnij-
skega pastoralnega sveta, tega posvetovalnega telesa, ki župniku 
pomaga pri načrtovanju, spremljanju, spodbujanju in izvajanju 
pastoralnega dela v župniji.

Zato je pomembno, da župljani, ki imate pravico podati svo-
je predloge za člane ŽPS (tisti, ki ste dopolnili 16 let in prejeli 
zakramente uvajanja: krst, birmo in evharistijo), ob predlaganju 
novih članov ŽPS, razmislite, ali ima oseba, ki jo nameravate 
predlagati za članstvo v ŽPS, poleg nekaterih nujnih pogojev 
(kot so: trdna vera, nravno življenje in razsodnost, starost naj-
manj 16 let ter prejem zakramentov uvajanja), tudi druge potreb-
ne kvalitete in sposobnosti za sodelovanje v župnijskem pastoral-
nem svetu, s katerimi bo pripomogla k skupnemu dobremu 
župnije.
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Le tako bo naša župnija lahko postala – kot pravi papež 
Frančišek –»občestvo občestev« (prim. PiP 80); »svetišče, v kate-
ro žejni prihajajo pit, da bi nadaljevali pot in središče nenehnega 
misijonarskega poslanstva« (EG 28).

Prošnje vernikov

Dobri Bog, vsakega izmed nas kličeš po imenu. Želiš si, da 
bi odgovorili na tvoj klic. Da bi bili zanj vedno odprti, Te prosi-
mo:

1.  Po zakramentu svetega krsta smo postali tvoji ljubljeni 
otroci. Pomagaj nam, da bomo znali prepoznati daro-
ve, ki si nam jih naklonil in jih darovali našemu žu-
pnijskemu občestvu ter vsem, s katerimi se vsak dan 
srečujemo.

2.  Daj nam modrost, da bomo prepoznali tiste člane našega 
župnijskega občestva, ki imajo potrebne darove in sposob-
nosti za delo v župnijskem pastoralnem svetu.

3.  Blagoslavljaj prizadevanja članov župnijskega pastoralne-
ga sveta na področjih bogoslužja, oznanjevanja, dobrodel-
nosti in živega občestva.

4.  Pomagaj nam, da bomo vsi župljani, posebno pa še člani 
župnijskega pastoralnega sveta, znali vedno znova prepo-
znavati znamenja časov in iskati prave odgovore na nove 
izzive.

5.  Utrjuj nas v prizadevanju za medsebojno spoštovanje, za 
poslušanje in medsebojno dopolnjevanje.

6.  Prosimo te za vse pokojne člane župnijskega pastoralnega 
sveta iz naše župnije, povrni jim vse dobro, ki so ga daro-
vali naši župniji, z večno srečo pri Tebi.

Vse te prošnje usliši po Kristusu našem Gospodu. Amen.
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Uvod v očenaš

Brez daljših obdobij molitvenega srečanja z Božjo besedo in 
iskrenega pogovora z Gospodom, naloge hitro izgubijo svoj smi-
sel, utrujenost in težave nas oslabijo, vnema ugasne; pravi papež 
Frančišek. Cerkev nujno potrebuje pljuča molitve. Združimo se 
v molitvi za nove člane župnijskega pastoralnega sveta, da bi ni-
koli ne pozabili na to, da mora biti vse njihovo delo v župniji sad 
te tesne povezanosti z Gospodom.

Zahvala dosedanjim članom ŽPS za njihovo delo  
v preteklem mandatu

Dobro velikokrat ostane pred očmi mnogih skrito. A vaše 
požrtvovalno delo, ki ste ga opravili v zadnjih petih letih, spošto-
vani člani župnijskega pastoralnega sveta, ni ostalo neopaženo. 
Zaradi vašega darovanja, zaradi vašega dejavnega odgovora na 
Božje povabilo, je naša župnija drugačna, lepša, bogatejša. Zato 
vam v imenu župnijskega občestva izražamo svojo iskreno zahva-
lo za vse vaše skrbi, napore, prizadevanja, pogovore, skrite molitve 
in prosti čas, ki ste jih darovali za skupno dobro naše župnije.

Ovrednotenje opravljenega dela, popotnica 
naslednikom in smernice za izbiro novih  
članov ŽPS

Izbira novih članov ŽPS nas vabi k ovrednotenju tega, kar 
nam je uspelo in kar nam ni uspelo; k zahvali, ki je v tem, da se 
naučimo tudi izpuščati iz rok in nekatere odgovornosti zaupati 
drugim; k blagoslovu vseh prizadevanj novih članov župnijskega 
pastoralnega sveta. Predlagamo, da tem temam posvetite zadnjo 
sejo ŽPS v mandatnem obdobju 2015–2020.
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I. DUHOVNA POGLOBITEV

Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Si-
mona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Meta-
la sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: 
»Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta 
pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal 
dva druga brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata 
Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala 
mreže. Poklical ju je in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter 
šla za njim.

Mt 4,18-22

Za osebni razmislek

•	 	Kakšna	je	moja	izkušnja	sodelovanja	v	župnijskem	pasto-
ralnem svetu v teh petih letih?

Gospod, hvala ti za vse nove izkušnje, naša srečanja, medse-
bojne vezi, ki so se stkale med nami.

II. IZTOČNICA ZA POGOVOR

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in de-
lovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje 
pastoralnega dela v župniji (Statut ŽPS, 1. člen). Da bi novo iz-
brani člani pastoralnega sveta lahko uspešno nadaljevali že zasta-
vljeno delo, moramo sedanji člani ob sklepanju tekočega manda-
ta opraviti evalvacijo oz. ovrednotiti v tem mandatu opravljeno 
delo. Člani župnijskega pastoralnega sveta smo v zadnjih letih s 
pomočjo priročnikov za člane župnijskih pastoralnih svetov sku-
paj sprejeli številne sklepe in načrtovali dejavnosti, s katerimi 
smo slednje želeli uresničiti. Naslednja vprašanja nam lahko po-
magajo pri ovrednotenju našega dela in dajo dobro popotnico 
našim naslednikom.
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•	 	Pri	uresničevanju	katerih	zadanih	ciljev	oz.	sklepov	smo	
bili uspešni, pri katerih neuspešni? Zakaj?

•	 	Katerim	sodelavcem	smo	še	posebno	hvaležni	za	njihov	
trud, ki je pripomogel k uspehu zadanega dela?

•	 	Kaj	smo	pri	tem	delu	pridobili	mi	osebno?
•	 	Koliko	so	nam	pri	tem	delu	pomagala	srečanja	s	člani	ŽPS	

iz drugih župnij in izobraževanja, ki smo se jih udeležili?
Ker smo za župnijo odgovorni vsi, tudi tisti, ki morda ne 

bomo ponovno izbrani v župnijski pastoralni svet, se zavedamo, 
da bi bilo škoda, da bi dobro začeto delo pastoralnega načrtova-
nja z menjavo članov ŽPS zastalo oz. bi se ne nadaljevalo.

•	 	Kateri	zadani	cilji	oz.	sprejeti	sklepi	so	še	v	fazi	uresniče-
vanja?

•	 	Kako	bomo	predstavili	 zastavljeno	delo	 in	poskrbeli	 za	
nadaljevanje slednjega v novi sestavi članov župnijskega 
pastoralnega sveta?

•	 	Kako	bomo	za	nadaljevanje	zastavljenega	dela	in	uresni-
čevanje že zadanih ciljev navdušili nove člane župnijske-
ga pastoralnega sveta in kako jim bomo pomagali pri na-
daljevanju začetega dela?

Župnijski pastoralni svet predstavlja in izraža edinost v različ-
nosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča so-
odgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v 
župniji na področjih oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter 
pri tem povezuje delo duhovnika in laikov (Statut ŽPS, 2. člen).

•	 	Kako	uspešni	smo	bili	pri	spodbujanju	sodelovanja	vseh	
vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področjih 
oznanjevanja, bogoslužja, dobrodelnosti in gradnje žive-
ga občestva?

•	 	Katere	priložnosti	so	nas	še	posebno	povezale	in	bi	z	nji-
mi morali nadaljevati?

•	 	Katerim	konfliktom	bi	se	v	prihodnje	lahko	izognili?
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Smernice, ki so nam lahko v pomoč pri izbiri novih 
članov župnijskega pastoralnega sveta

Člani župnijskega pastoralnega sveta so župnikovi najožji 
pastoralni sodelavci, zato od njih upravičeno pričakujemo, da 
bodo po sprejemu povabila k sodelovanju v župnijskem pastoral-
nem svetu res dejavno sodelovali v življenju župnije. Ob spre-
membah, s katerimi se nekatere naše župnije že soočajo, preosta-
le pa se bodo v bližnji prihodnosti, in ki od župnika zahtevajo še 
več dela, je velikodušna pomoč članov ŽPS na najrazličnejših 
področjih dela v župniji izjemnega pomena. Ob izbiri vsakega 
izmed novih članov župnijskega pastoralnega sveta bodite zato 
še posebno pozorni na to, ali je vsak izmed predlaganih novih 
članov res pripravljen dejavno sodelovati v župniji ter k sodelo-
vanju v župniji pritegniti še druge vernike. Preudarno izbiro no-
vih članov župnijskega pastoralnega sveta nam lahko olajšajo 
naslednja vprašanja:

•	 		Ali	je	predlagana	oseba	praktičen	kristjan?
•	 		Ali	predlagana	oseba	že	dejavno	sodeluje	v	življenju	žu-

pnije oz. je pripravljena dejavno sodelovati v župniji v 
prihodnje? Na katerih področjih?

•	 		Ali	je	predlagana	oseba	sposobna	na	nekonflikten	način	
sodelovati z župnikom in drugimi župljani?

•	 		Ali	smo	bili	pri	izbiri	članov	pozorni	na	starostno	struk-
turo članov ter uravnoteženo razmerje članstva glede na 
moške in ženske?

Na osnovi pogovora ob navedenih kriterijih in preteklih iz-
kušnjah dela v ŽPS, oblikujte enega ali več sklepov, ki jih zapiši-
te v zapisnik seje ŽPS. Določite člane komisije, ki bo pripravila 
vse potrebno za izvedbo izbire novih članov župnijskega pasto-
ralnega sveta. Komisiji predseduje župnik, člani pa so lahko člani 
tajništva ŽPS ali trije izmed članov ŽPS izbrani predstavniki. 
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Člani komisije za izvedbo izbire novih članov župnijskega pasto-
ralnega sveta naj zapisane sklepe upoštevajo kot smernice pri iz-
biri novih članov ŽPS. Prvo srečanje nove sestave članov župnij-
skega pastoralnega sveta naj vključuje srečanje s člani ŽPS iz 
preteklega mandata; predstavitev načina dela ŽPS in predstavi-
tev priročnika za člane ŽPS; primopredajo zapisnikov ŽPS iz 
preteklega mandata; predstavitev že zastavljenega dela, ki je v 
teku in dogovor o nadaljnjem sodelovanju v župniji.
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Navodila članom komisije za izbiro 
članov ŽPS s kandidatno listo

V postnem času bo po naših župnijah potekala izbira članov 
župnijskih pastoralnih svetov.

V ŽPS dva meseca pred datumom izbire članov župnijskega 
pastoralnega sveta določite člane komisije za izbiro članov nove-
ga ŽPS (tri do pet članov).

Kjer ŽPS še ni ustanovljen, komisijo imenuje župnik s sode-
lavci (predstavnikom ključarjev, ŽGS, katehistom, organistom, 
članom karitas).

Naloga komisije je, da na podlagi predlogov članov ŽPS in 
voditeljev župnijskih skupin oblikuje predlog kandidatne liste, ki 
jo mora potrditi župnik (župnijski upravitelj). Vsak član ŽPS oz. 
voditelj župnijske skupine na podlagi upoštevanja kriterija dejav-
nega sodelovanja v župniji oz. v posameznih cerkvenih službah 
ali župnijskih skupinah oblikuje svoj predlog kandidatov za kan-
didatno listo z imeni do največ sedmih župljanov.

Komisija nato ugotovi skladnost predlaganih kandidatov s 
pogoji, ki jih določata 5. in 6. člen Pravilnika za izbiro članov 
ŽPS s kandidatno listo oz. 9. in 10. člen Statuta Župnijskega 
pastoralnega sveta.

Pri umestitvi kandidatov na kandidatno listo moramo biti 
pozorni na uravnoteženo razmerje med moškimi, ženskami, fan-
ti in dekleti ter na starostno strukturo kandidatov.

Pred dokončnim oblikovanjem kandidatne liste in javni 
objavi fotografij in podatkov o kandidatih mora župnik obve-



21

zno pridobiti pisno soglasje vseh kandidatov, iz katerega mora 
jasno in nedvoumno izhajati njihov pristanek na uvrstitev na 
kandidatno listo, kot tudi svobodna pripravljenost za prevzem 
dela v župniji in soodgovornosti za njeno delovanje. Kandidate 
ob tem seznani tudi z možnostjo, da v novi ŽPS ne bodo izbra-
ni.

Po pridobitvi soglasja kandidatov župnik kot predsednik ko-
misije izvede predstavitev kandidatov oz. kandidatne liste ŽPS 
župnijskemu občestvu.

Prosimo vas, da na nedeljo izbire članov župnijskega pasto-
ralnega sveta (datum bo določila Slovenska škofovska konferen-
ca), razdelite članom vašega župnijskega občestva ožigosane 
kandidatne liste za izbiro novih članov župnijskih pastoralnih 
svetov. Izpolnjene kandidatne liste lahko župljani vrnejo takoj ali 
pa naslednjo nedeljo.

Vsi obrazci in dodatna gradiva za izvedbo izbire novih čla-
nov ŽPS so na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani 
Škofijskega urada za laike (http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/
aktualna-gradiva/). Prosimo vas, da pri izbiri članov uporabljate 
izključno v tem gradivu priložene obrazce!

Komisija po prejemu izpolnjenih kandidatnih list ugotovi, 
kateri kandidati so prejeli največje število glasov in obvesti kan-
didate, ali so bili oz. niso bili izbrani v župnijski pastoralni svet.

Potem, ko je sestavljena lista izbranih s kandidatne liste in je 
župnik izbral predstavnike cerkvenih služb (kaplana, ključarja ali 
člana ŽGS, katehista), imenoval dodatne člane po lastni izbiri 
ter člane pridruženih ali soupravljanih župnij in ko pridobi so-
glasje vseh izbranih, se izoblikuje dokončni seznam članov ŽPS.

Župnik skliče izbrane člane na sejo, na kateri določite člane 
tajništva (tajnika, voditelje oz. referente komisij za oznanjevanje, 
bogoslužje in diakonijo) in predstavnika/e vaše župnije, ki bo/do 
sodeloval/i v dekanijskem pastoralnem svetu.



22

Na seji izpolnite obrazec Seznam izbranih članov župnijskega 
pastoralnega sveta. Prosimo vas, da novoizbrane člane pri izpolnje-
vanju seznama izbranih članov prosite in opozorite, da obvezno 
izpolnijo vsa polja na obrazcu, tudi polje s podatkom o elektron-
skem naslovu. Elektronske naslove članov župnijskih pastoralnih 
svetov bomo na škofijah uporabljali izključno za interno uporabo, 
za posredovanje E-novic (od prejemanja katerih se člani lahko 
tudi odjavijo, če to želijo), za pomoč članom pri izvajanju njihove-
ga dela v župnijskem pastoralnem svetu ter obveščanje glede doga-
janja na pastoralnem področju in možnosti izobraževanj.

Pri oblikovanju tajništva vas prosimo, da poleg tajnika dolo-
čite tudi voditelje komisij za oznanjevanje, bogoslužje in diako-
nijo oz. da v župnijah, kjer zaradi majhnega števila župljanov ni 
mogoče oblikovati navedenih komisij, določite vsaj referente za 
področja oznanjevanja, bogoslužja in diakonije.

Župnik zaprosi ordinarija za potrditev. Ko ordinarij potrdi 
seznam članov ŽPS, župnik na nedeljo pri vseh svetih mašah 
predstavi izbrane člane ŽPS. S tem je ŽPS dokončno oblikovan.

Za lažjo primopredajo doslej opravljenega dela v ŽPS upo-
rabite gradivo Ovrednotenje in nadaljevanje dela ŽPS iz preteklega 
v novi mandat. Gradivo prinaša vprašanja, ki so vam lahko v po-
moč pri ovrednotenju in nadaljevanju dela ŽPS iz preteklega v 
novi mandat, zato se ob njih pogovorite na sklepni seji ŽPS v 
stari zasedbi. Na ustanovni seji novega ŽPS pa člani ŽPS, ki so 
delovali v času preteklega mandata oz. vsaj njihovi predstavniki 
novim članom predstavite doslej opravljeno delo in jim ponudite 
pomoč pri nadaljnjem delu v župniji.
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Navodila članom komisije za izbiro 
članov ŽPS brez kandidatne liste

V postnem času bo po naših župnijah potekala izbira novih 
članov župnijskih pastoralnih svetov.

V ŽPS dva meseca pred datumom izbire članov župnijskega 
pastoralnega sveta določite člane komisije za izbiro članov nove-
ga ŽPS (tri do pet članov).

Kjer ŽPS še ni ustanovljen, komisijo imenuje župnik s sode-
lavci (predstavnikom ključarjev, ŽGS, katehistom, organistom, 
članom karitas).

Prosimo vas, da na nedeljo izbire članov župnijskega pasto-
ralnega sveta (datum bo določila Slovenska škofovska konferen-
ca), razdelite članom vašega župnijskega občestva ožigosane gla-
sovnice za izbiro novih članov župnijskih pastoralnih svetov. 
Izpolnjene glasovnice lahko župljani vrnejo takoj ali pa naslednjo 
nedeljo.

Vsi obrazci in dodatna gradiva za izvedbo izbire novih čla-
nov ŽPS so na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani 
Škofijskega urada za laike (http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/
aktualna-gradiva/). Prosimo vas, da pri izbiri članov in pripravi 
seznama izbranih članov ŽPS uporabljate izključno v tem gradi-
vu priložene obrazce!

Namen izbire članov župnijskega pastoralnega sveta je pri-
dobitev članov, ki bodo lahko res dejavno sodelovali v življenju 
župnije, zato komisija lahko poleg kriterija številčnosti glasov v 
določenih primerih uporabi tudi druge kriterije primernosti za 
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članstvo v ŽPS (da je izbrana oseba praktičen/a kristjan/ka, ki 
živi v skladu s cerkvenimi predpisi in da je bil/a doslej dejavno 
vključen/a v življenje župnije).

Pri izbiri bodite člani komisije pozorni tudi na starostno 
strukturo članov, uravnoteženo razmerje članstva glede na moške 
in ženske ter na to, da v župnijski pastoralni svet vključite večje 
število mladih (predstavnike ne le mladinskih skupin, ki marsikje 
ne delujejo več, ampak tudi mlade iz vrst birmanskih in oratorij-
skih animatorjev, skavtov in drugih skupin, v katerih delujejo 
mladi).

Potem, ko je sestavljena lista izbranih in je župnik izbral 
predstavnike cerkvenih služb (kaplana, ključarja ali člana ŽGS, 
katehista), imenoval dodatne člane po lastni izbiri ter člane pri-
druženih ali soupravljanih župnij in ko pridobi soglasje vseh iz-
branih, se izoblikuje dokončni seznam članov ŽPS.

Po pridobitvi soglasja za sodelovanje s strani vseh novih čla-
nov župnijskega pastoralnega sveta župnik skliče izbrane člane 
na sejo, na kateri izberite člane tajništva (tajnika, voditelje oz. 
referente komisij za oznanjevanje, bogoslužje in diakonijo) in 
predstavnika/e vaše župnije, ki bo/do sodeloval/i v dekanijskem 
pastoralnem svetu.

Na seji izpolnite obrazec Seznam izbranih članov župnijskega 
pastoralnega sveta. Prosimo vas, da novoizbrane člane pri izpol-
njevanju seznama izbranih članov prosite in opozorite, da obve-
zno izpolnijo vsa polja na obrazcu, tudi polje s podatkom o elek-
tronskem naslovu. Elektronske naslove članov župnijskih 
pastoralnih svetov bomo v uporabljali izključno za interno upo-
rabo, za posredovanje E-novic (od prejemanja katerih se člani 
lahko tudi odjavijo, če to želijo), za pomoč članom pri izvajanju 
njihovega dela v župnijskem pastoralnem svetu ter obveščanje 
glede dogajanja na pastoralnem področju in možnosti izobraže-
vanj.
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Pri oblikovanju tajništva vas prosimo, da poleg tajnika dolo-
čite tudi voditelje komisij za oznanjevanje, bogoslužje in diako-
nijo oz. da v župnijah, kjer zaradi majhnega števila župljanov ni 
mogoče oblikovati navedenih komisij, določite vsaj referente za 
področje oznanjevanja, bogoslužja in diakonije.

Župnik zaprosi ordinarija za potrditev. Ko ordinarij potrdi 
seznam članov ŽPS, župnik na nedeljo pri vseh svetih mašah 
predstavi izbrane člane ŽPS. S tem je ŽPS dokončno oblikovan.

Za lažjo primopredajo doslej opravljenega dela v ŽPS upo-
rabite gradivo Ovrednotenje in nadaljevanje dela ŽPS iz preteklega 
v novi mandat. Gradivo prinaša vprašanja, ki so vam lahko v po-
moč pri ovrednotenju in nadaljevanju dela ŽPS iz preteklega v 
novi mandat, zato se ob njih pogovorite na sklepni seji ŽPS v 
stari zasedbi. Na ustanovni seji novega ŽPS pa člani ŽPS, ki so 
delovali v času preteklega mandata oz. vsaj njihovi predstavniki 
novim članom predstavite doslej opravljeno delo in jim ponudite 
pomoč pri nadaljnjem delu v župniji.



STATUT ŽUPNIJSKEGA  
PASTORALNEGA SVETA

V SLOVENSKIH ŠKOFIJAH

I. NARAVA IN NAMEN

1. člen
Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno 

in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvaja-
nje pastoralnega dela v župniji.

2. člen
ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb 

in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in so-
delovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na podro-
čju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem pove-
zuje delo duhovnika in laikov.

3. člen
ŽPS ima svoj sedež v župnijskih prostorih.

II. USTANOVITEV

4. člen
Ustanovitev ŽPS za vse katoliške župnije določa Slovenska 

škofovska konferenca s posebnim odlokom.
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5. člen
Ustanovitelj ŽPS je župnik, ki ga ustanovi po škofijskih 

določbah. Člane potrdi ordinarij.

III. SESTAVA

6. člen
Število vseh članov ŽPS, razen v izjemnih primerih, naj ne 

bo manjše od 7 in ne presega 25 članov. ŽPS sestavljajo:
A. –  člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov 

in katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev;
B. –  voditelji ali delegati posameznih skupin: predstavnik re-

dovnih skupnosti, Župnijske karitas, pevcev, mladinskih, 
študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhov-
nih gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj;

C. –  izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in 
zastopajo soseske, naselja ali ulice; število določi župnik 
glede na število prebivalcev;

Č. –  če ima župnija v soupravi več manjših župnij, lahko 
ustanovi medžupnijski pastoralni svet;

D. –  župnik lahko imenuje največ 5 članov, da se s tem spo-
polni sestavo sveta, glede na spol, starost, poklice.

IV. PREDLAGANJE IN VOLITVE

7. člen
Predlaganje in izbira članov ŽPS se izvedejo v skladu s Pra-

vilnikom za volitve članov ŽPS v slovenskih škofijah.

8. člen
Predlaganje in volitve članov ŽPS pripravi in vodi komisija 

za izbor članov novega ŽPS, ki jo imenuje dosedanji ŽPS, če 
tega ni, pa župnik.
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9. člen
Pravico voliti ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je 

prejel zakramente uvajanja.

10. člen
Pravico biti izbran ali izvoljen ima vsak, ki izpolnjuje pogoje 

v 9. členu in je v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo ter ga odli-
kuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost (kan. 512 par. 1. 3).

11. člen
Župnik zaprosi ordinarija za potrditev, nato pa pošlje deka-

nijskemu animatorju za ŽPS seznam in naslove članov.

12. člen
Mandatna doba članov ŽPS traja pet let. Po preteku manda-

tne dobe je posameznik lahko ponovno izvoljen. V primeru, da 
kdo ne more več sodelovati v ŽPS ali da trikrat neupravičeno 
izostane, mu pravica do članstva ugasne. Nadomesti ga tisti, ki je 
za določeno področje prejel največ glasov, ali tisti, ki ga delegira 
ustrezno telo oziroma ga imenuje župnik.

V. VODSTVO

13. člen
ŽPS predseduje župnik, ki sklicuje seje. To lahko opravi tudi 

tajnik ŽPS, če ga župnik pooblasti.

14. člen
ŽPS na svoji prvi seji izvoli tajništvo, ki ga sestavljajo: žu-

pnik, tajnik in še dva člana. Tajništvo pripravlja v soglasju z žu-
pnikom dnevni red sej, pomaga pri njihovem vodenju, dela zapi-
snik in skrbi za uresničevanje sprejetih sklepov. Prav tako skrbi 
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za duhovno in študijsko oblikovanje ter primerno družabno po-
vezovanje članov.

15. člen
Vsak član je dolžan župniku pomagati pri pospeševanju pa-

storalne dejavnosti in ima pravico predlagati vprašanja, ki naj jih 
ŽPS, komisija ali odbor obravnava na svojih sejah.

IV. NALOGE

16. člen
ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življe-

njem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja delovne pre-
dloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge, ki so 
lastne ŽPS, se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva 
in na poslanstvo pri oznanjevanju, bogoslužju in dobrodelnosti.

17. člen
Glavne naloge ŽPS so:
–  preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega 

pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih 
uresničuje in preverja;

–  načrtuje, spremlja ‚in preverja pastoralno dejavnost v žu-
pniji in v medžupnijskem prostoru;

– teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
–  spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edi-

nosti;
–  prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih po-

klicev;
–  dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru 

za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in 
pomisleke.
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VI. DELOVANJE

18. člen
ŽPS naj ustanovi trajne in začasne komisije ali odbore za 

določene naloge ali področja dela. Trajne so: komisija za ozna-
njevanje, bogoslužje in dobrodelnost, začasne komisije ali odbori 
pa glede na potrebe župnije ali določenega časa. Trajne komisije 
imajo naslednja področja delovanja:

1. OZNANJEVANJE:
–  član ŽPS se vsako leto sam ali z drugimi člani ŽPS udele-

ži duhovne obnove ali duhovnih vaj;
– skrbi za duhovno in strokovno rast;
–  odkriva in spodbuja ‚katehetske‘ karizme in službe v župni-

ji in dekaniji, zato spremlja oblikovanje posameznikov in 
skupin, ki so v službi oznanjevanja;

– išče nove možnosti oblikovanja odraslih v župniji;
–  skrbi za povezavo z misijoni po svetu, doma pa utrjuje mi-

sijonsko zavest.

2. BOGOSLUŽJE:
–  ŽPS pomaga oblikovati javno mnenje, ki bo naklonjeno 

krščanskemu praznovanju Gospodovega dne po družinah 
in v župniji;

–  ZPS odkriva in spodbuja karizme in določa službe, ki so v 
župniji opora za urejeno, lepo in doživeto bogoslužje;

–  skrbi za uvajanje posameznikov in družin v občestveno bo-
goslužno in zasebno – meditativno molitev.

3. DOBRODELNOST:
–  ŽPS spodbuja oblikovanje javnega mnenja v duhu social-

nega nauka Cerkve, pri tem pa posveča posebno skrb ob-
robnim, ubogim in socialno šibkim;
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–  skrbi za načrtno usposabljanje posameznikov in skupin za 
delo v Župnijski karitas, za delovanje same Karitas in za 
preverjanje njenega dela ter drugih podobnih skupin;

–  v duhu misijonarskega poslanstva v župniji obravnava pro-
bleme svojega okolja;

–  skrbi za urejen, stalen in delaven pogovor s civilnimi orga-
ni in javnimi ustanovami na svojem območju.

19. člen
ŽPS ima redno sejo vsak mesec od septembra do junija. Sejo 

je treba sklicati tudi, če to zahteva tretjina članov. Seje so sklep-
čne, če je na njih vsaj polovica članov. Sklepi so veljavni, če jih 
izglasujeta vsaj dve tretjini navzočih članov in jih potrdi župnik.

20. člen
Vsaj teden dni pred sejo vsak član prejme pisno vabilo z 

dnevnim redom, ali pa se člani dogovorijo za drug način obve-
ščanja. Odsotnost je treba opravičiti.

21. člen
Tajnik seje tehnično pripravlja, zapisnikar pa oblikuje zapi-

snik, ki ga potrdi ŽPS na naslednji seji. Tajnik odgovarja za te-
koči arhiv.

22. člen
Za pojasnjevanje strokovnih vprašanj, za oblikovanje članov 

ŽPS in za druge programe lahko povabi ŽPS na svoje seje tudi 
zunanje sodelavce.

23. člen
Vsaka seja se začne z molitvijo, duhovno mislijo ali božjo 

besedo. Na seji se obravnavajo vprašanja, ki so na dnevnem redu, 
komisije ali odbori pa poročajo o svojem opravljenem delu in 
načrtih ter jih predlagajo v potrditev.
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24. člen
Tajništvo ŽPS redno obvešča župnij o svojem delu v župnij-

skem listu, oznanilih ali kako drugače.

25. člen
Sredstva za delovanje ŽPS (zapisnik, arhiv, potni stroški in 

nagrade zunanjim sodelavcem, razni pripomočki...) zagotavlja 
župnija.

VII. KONČNA DOLOČBA

26. člen
Statut stopi v veljavo, ko ga potrdi Slovenska škofovska kon-

ferenca in po objavi v »Sporočilih slovenskih škofij«.
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Pravilnik za izbiro članov župnijskega 
pastoralnega sveta s kandidatno listo

1. člen
Pravilnik na osnovi Statuta ŽPS, ki določa, kdo ima pravico 

izbirati in biti izbran, dodatno ureja postopek izbire članov žu-
pnijskega pastoralnega sveta.

2. člen
Število vseh izbranih članov ŽPS, razen v izjemnih prime-

rih, naj ne bo manjše od 7 in ne večje od 25 članov. ŽPS sesta-
vljajo:

•  s strani župnika izbran po en predstavnik župnijskih so-
delavcev, ki v župniji opravljajo naslednje cerkvene služ-
be: kaplan, ključar ali predstavnik ŽGS, katehist;

• člani, izbrani s kandidatne liste, ki so jih izbrali verniki;
• člani, imenovani na predlog župnika;
•  člani pridružene ali soupravljane župnije oz. pridruženih 

ali soupravljanih župnij.

3. člen
Izbira članov Župnijskih pastoralnih svetov (ŽPS) poteka 

na isto nedeljo v vseh župnijah slovenskih škofij. Datum določi 
Slovenska škofovska konferenca. Pripravo izbire prevzame Od-
bor za ŽPS pri Koordinaciji pastoralnih služb.

4. člen
ŽPS dva meseca pred izbiro imenuje komisijo za izbiro čla-

nov ŽPS (tri do pet članov). Kjer ŽPS še ni ustanovljen, komisi-
jo imenuje župnik s sodelavci (predstavnikom ključarjev, ŽGS, 
katehistom, organistom, članom karitas). Naloge komisije so:
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•  Na podlagi predlogov članov ŽPS in voditeljev župnij-
skih skupin oblikuje predlog kandidatne liste, ki jo mora 
potrditi župnik (župnijski upravitelj).

•  Komisija ugotovi skladnost predlaganih kandidatov s 
pogoji, ki jih določata 5. in 6. člen.

•  Pred dokončnim oblikovanjem kandidatne liste morajo 
člani komisije pridobiti pisno soglasje vseh kandidatov, iz 
katerega mora jasno in nedvoumno izhajati njihovo so-
glašanje z uvrstitvijo na kandidatno listo kot tudi svobo-
dna pripravljenost za prevzem dela v župniji in soodgo-
vornost za njeno delovanje.

•  Župnik kot predsednik komisije izvede predstavitev 
kandidatov oz. kandidatne liste ŽPS župnijskemu obče-
stvu.

5. člen
Pravico do izbire članov ŽPS s kandidatne liste ima vsak 

župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja.

6. člen
Pravico biti izbran ima vsak, ki izpolnjuje pogoje 5. člena in 

ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost (prim. 
kan. 512, par. 1. 3).

V kolikor župljani dopišejo svojega lastnega kandidata, ki še 
ni uvrščen na listo, je po presoji članov komisije lahko tudi ta 
izbran, v primeru, da slednji poda svoje soglasje v skladu s tretjo 
alinejo 4. člena predmetnega pravilnika.

7. člen
Izbira članov ŽPS s strani vernikov, ki imajo pravico do iz-

bire članov ŽPS, je tajna in vedno v pisni obliki s potrjeno in 
ožigosano kandidatno listo.
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8. člen
Izbira članov ŽPS se izvede tako, da lahko vsakdo, ki ima 

pravico do izbire članov ŽPS, na obrazcu za izbiro članov s kan-
didatne liste predlaga največ sedem kandidatov, ki so navedeni 
na kandidatni listi oz. šestim predlaganim kandidatom, ki jih je 
izbral, dopiše (največ enega) svojega kandidata.

Komisija po izvedbi izbire članov ŽPS s pomočjo kandida-
tne liste ugotovi število glasov, ki jih je prejel vsak izmed predla-
ganih kandidatov in sestavi listo izbranih kandidatov.

Potem, ko je sestavljena lista izbranih s kandidatne liste in je 
župnik izbral predstavnike cerkvenih služb (kaplana, ključarja ali 
člana ŽGS, katehista), imenoval dodatne člane po lastni izbiri 
ter člane pridruženih ali soupravljanih župnij in ko pridobi so-
glasje vseh izbranih, se izoblikuje dokončni seznam članov ŽPS. 
Župnik zaprosi ordinarija za potrditev, nato pa pošlje dekanij-
skemu animatorju za ŽPS seznam članov.

9. člen
Ko ordinarij potrdi seznam članov ŽPS, župnik na nedeljo 

pri vseh svetih mašah predstavi izbrane člane ŽPS. S tem je ŽPS 
dokončno oblikovan.

10. člen
Mandatna doba članov ŽPS traja pet let. Po preteku manda-

tne dobe je posameznik lahko ponovno izbran. V primeru, da kdo 
v času mandata ne more več sodelovati v ŽPS (umre, se odseli ali 
iz kakšnega drugega razloga trikrat neopravičeno izostane ...), taj-
ništvo ŽPS poskrbi, da ga nadomesti tisti, ki je za njim prejel 
največ glasov in ga potrdi ordinarij ter razglasi župnik.

11. člen
Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi škof ordinarij.
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Pravilnik za izbiro članov župnijskih pastoralnih 
svetov brez kandidatne liste

1. člen
Pravilnik na osnovi Statuta ŽPS, ki določa, kdo ima pravico 

izbirati in biti izbran, dodatno ureja postopek izbire članov žu-
pnijskega pastoralnega sveta.

2. člen
Število vseh izbranih članov ŽPS, razen v izjemnih primerih, 

naj ne bo manjše od 7 in ne večje od 25 članov. ŽPS sestavljajo:
•  s strani župnika izbran po en predstavnik župnijskih so-

delavcev, ki v župniji opravljajo naslednje cerkvene služ-
be: kaplan, ključar ali predstavnik ŽGS, katehist;

• člani, ki so jih izbrali verniki;
• člani, imenovani na predlog župnika;
•  člani pridružene ali soupravljane župnije oz. pridruženih 

ali soupravljanih župnij.

3. člen
Izbira članov Župnijskih pastoralnih svetov (ŽPS) poteka 

na isto nedeljo v vseh župnijah slovenskih škofij. Datum določi 
Slovenska škofovska konferenca. Pripravo izbire prevzame Od-
bor za ŽPS pri Koordinaciji pastoralnih služb.

4. člen
ŽPS dva meseca pred izbiro imenuje komisijo za izbiro čla-

nov novega ŽPS (tri do pet članov). Kjer ŽPS še ni ustanovljen, 
komisijo imenuje župnik s sodelavci (predstavnikom ključarjev, 
ŽGS, katehistom, organistom, članom karitas) Njena naloga je:

• ugotoviti člane po službeni dolžnosti;
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•  pripraviti in izvesti izbiro članov ŽPS z ugotovitvijo gla-
sov in sklepnim zapisnikom.

5. člen

Pravico do izbire članov ŽPS ima vsak župljan, ki je dopolnil 
16 let in je prejel zakramente uvajanja.

6. člen
Pravico biti izbran ima vsak, ki izpolnjuje pogoje v 5. členu 

in ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost (prim. 
kan. 512, par. 1. 3).

7. člen
Izbira članov ŽPS s strani vernikov, ki imajo pravico do iz-

bire članov ŽPS, je tajna in vedno v pisni obliki z ožigosano gla-
sovnico.

8. člen
Izbira članov ŽPS se izvede tako, da lahko vsakdo, ki ima 

pravico do izbire članov ŽPS, na glasovnico napiše največ šest 
kandidatov iz svojega okolja.

Ko se ugotovi število veljavnih glasov, ki so jih dobili posa-
mezniki, komisija ugotovi skladnost kandidatov s pogoji, ki jih 
določata 5. in 6. člen predmetnega pravilnika.

Potem, ko je sestavljena lista izbranih in je župnik izbral 
predstavnike cerkvenih služb (kaplana, ključarja ali člana ŽGS, 
katehista), imenoval dodatne člane po lastni izbiri ter člane pri-
druženih ali soupravljanih župnij in ko pridobi soglasje vseh iz-
branih, se izoblikuje dokončni seznam članov ŽPS.

Župnik zaprosi ordinarija za potrditev, nato pa pošlje deka-
nijskemu animatorju za ŽPS seznam članov.
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9. člen
Ko ordinarij potrdi seznam članov ŽPS, župnik na nedeljo 

pri vseh svetih mašah predstavi izbrane člane ŽPS. S tem je ŽPS 
dokončno oblikovan.

10. člen
Mandatna doba članov ŽPS traja pet let. Po preteku manda-

tne dobe je posameznik lahko ponovno izbran. V primeru, da 
kdo v času mandata ne more več sodelovati v ŽPS (umre, se 
odseli ali iz kakšnega drugega razloga trikrat neopravičeno izo-
stane...), tajništvo ŽPS poskrbi, da ga nadomesti tisti, ki je za 
njim prejel največ glasov in ga potrdi ordinarij ter razglasi žu-
pnik.

11. člen
Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi škof ordinarij.
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Predlogi za izbiro članov ŽPS

Prosimo vas, da za člane župnijskega pastoralnega sveta v mandatnem ob-
dobju 2020–2025 predlagate največ šest župljanov iz vašega okolja, ki jih odli-
kujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost. Posebno bodite pozorni na to, 
da so osebe, ki jih boste predlagali, dejavni člani vašega župnijskega občestva, 
ki so pripravljeni poglabljati svoje znanje in razvijati svoje sposobnosti na po-
dročju pastoralnega dela (na dekanijskih in škofijskih izobraževanjih za člane 
ŽPS) oz. imajo darove, s katerimi bodo lahko g. župniku dejavno pomagali pri 
načrtovanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela v vaši župniji. 

Kandidat/ka Ime in priimek Naslov

Ženska

Ženska

Moški

Moški

Dekle  
(od 16 let dalje)

Fant  
(od 16 let dalje)



Kaj je župnijski pastoralni svet?

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki 
preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno delo v župniji.

Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z ver-
skim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predlo-
ge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega 
pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega obče-
stva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?

Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel za-
kramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).

Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?

V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 
let in je prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo trdna vera, nravno 
življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkveni-
mi predpisi).



Kandidatna lista za izbiro članov ŽPS

V naši župniji smo pripravili kandidatno listo, na kateri so predstavljene 
osebe, ki smo jih prepoznali kot primerne za to, da postanejo člani župnijske-
ga pastoralnega sveta.

Vsi, ki imate pravico do izbire članov ŽPS (oz. ste starejši od 16 let in 
ste prejeli zakramente uvajanja: sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo), na 
kandidatni listi obkrožite največ sedem kandidatov, ki jih sami prepozna-
vate kot najprimernejše za to nalogo. Sedem izbranih kandidatov lahko 
vključuje tudi (največ enega) kandidata, ki ga sami predlagate oz dopišete. 

Fotografija Ime in  
priimek 

Leto  
rojstva

Naslov Izobrazba



Fotografija Ime in priimek Leto 
rojstva

Naslov Izobrazba



Pisno soglasje kandidata 
za umestitev na kandidatno listo

Spodaj podpisani/podpisana soglašam s tem, da sem kot kandi-
dat/ka uvrščen/a na listo kandidatov za izbiro članov župnijskega 
pastoralnega sveta. Pripravljen/a sem sprejeti naloge člana/člani-
ce župnijskega pastoralnega sveta in se zavezujem, da bom te na-
loge odgovorno odpravljal/a.
Prav tako soglašam, da se spodaj navedeni osebni podatki upora-
bljajo za objavo na obrazcu Kandidatna lista ter se shranijo in upo-
rabljajo v škofijske namene.

Ime: _______________________________

Priimek:  ____________________________

Datum rojstva: ________________________

Poklic:  _____________________________

Izobrazba:  ___________________________

Naslov prebivališča: _____________________

Poštna številka, pošta: ___________________ 

E-naslov:____________________________

Tel. št.: _____________________________

Datum, kraj: __________________________

Podpis: _____________________________





Zavod Pridi.com,

Zavod za pastoralno dejavnost

http://pridi.com/


