
1 

ŠKOFIJA:  __________________________  

DEKANIJA: _________________________  

ŽUPNIJA:___________________________  

 

STATISTIKA OZNANJEVALNO-KARITATIVNEGA DELA 
za pastoralno leto _____ / _____ 

I. OZNANJEVANJE 

1. Župnik in sodelavci pri oznanjevanju (župnik, župnik sodelavec, kaplan, dhp, diakon, katehist/inja) 

Oznanjevalci v župniji 
služba 

Ime in priimek 
Štev. osnovnošolskih 

veroučnih skupin 
Štev. drugih 

skupin 

    

    

    

    

    

    

    

SKUPAJ    

2. Odrasli 

a) Izobraževanje in oblikovanje 

Dejavnost Štev. slušateljev 

Šola za animatorje  

Katehetsko-pastoralna šola  

Orglarska šola  

Teološka fakulteta  

b) Oblikovanje v župniji 

Skupine oz. dejavnosti Štev. skupin 
Štev. vseh 

udeležencev 
Štev. vseh srečanj 

Kateheza za starše    

Srečanja za starše prvoobhajancev    

Srečanja za starše birmancev    

Srečanja za starše drugih veroučencev    

Seje župnijskega pastoralnega sveta    

Seje župnijskega gospodarskega sveta    

Zakonske skupine    

Molitvene skupine    

Biblične skupine    

Skupno načrtovanje s katehisti/njami    

c) Oblikovanje v območju/arhidiakonatu/naddekaniji, dekaniji ali župniji 

Skupine oz. dejavnosti Raven Štev. vseh udeležencev Štev. vseh srečanj 

Priprava staršev na krst otrok    

Katehumenat (odraslih)    

Priprava na zakon    

Bralci    

Izredni delivci obhajila    

Člani ŽPS     
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3. Mladina (15 do 29 let) 

Skupine oz. dejavnosti 
Štev. 

skupin 

Štev. mladih (od 15 do 19 let),  
ki se redno udeležujejo teh 

srečanj 

Štev. mladih (od 20 do 29 let),  
ki se redno udeležujejo teh 

srečanj 

Štev. vseh 
srečanj 

Mladinska veroučna 
skupina (brez študentske) 

    

Študentska veroučna 
skupina  

    

Mladi na duhovnih vajah, 
obnovah in vikendih 

    

Skavti (skupnost voditeljev)     

Skavti (popotniki/ce)     

Skavti (noviciat 
popotnikov/ic) 

    

Animatorji birmanskih 
skupin 

    

Animatorji oratorijev     

Animatorji drugih skupin     

Mladinski voditelj     

Dramska skupina     

4. Otroci 

a) Veroučne skupine 

Razred 
V naši župniji poteka 

verouk 
Štev. vseh 

veroučencev 

Svetopisemske urice Da Ne  

Predšolska veroučna skupina Da Ne  

1. razred Da Ne  

2. razred Da Ne  

3. razred Da Ne  

4. razred Da Ne  

5. razred Da Ne  

6. razred Da Ne  

7. razred Da Ne  

8. razred Da Ne  

9. razred  Da Ne  

Skupina za otroke s posebnimi potrebami Da Ne  

SKUPAJ   

b) Priprava osnovnošolcev na zakramente – poleg rednega verouka na posebnih srečanjih  

Skupine Štev. skupin 
Štev. vseh 

udeležencev 
Štev. vseh 

srečanj 

Priprava na krst    

Priprava na obhajilo    

Priprava na birmo (birmanska skupina)    



3 

c) Obkatehetske pastoralne dejavnosti za otroke 

Skupine 
Štev. 

voditeljev 
Štev. skupin 

Štev. vseh 
udeležencev 

Štev. vseh 
srečanj oz. dni 

Skavti (bobri in bobrovke)     

Skavti (volčiči in volkuljice)     

Skavti (izvidniki in vodnice)     

Oratorij     

Duhovne vaje veroučencev     

Delavnice (advent, post, ...)     

Krožki (SBP, MKI ...)     

Izleti, romanja za otroke     

Organizirane počitnice     

d) Katoliški vrtec za otroke v župniji 

Ime ustanove Štev. skupin 
Štev. otrok Štev. vzgojiteljev 

Moški Ženske SKUPAJ Redovnice Laiki 

       

5. Cerkvena gibanja, združenja in skupnosti 

a) Ali v vaši župniji delujejo cerkvena gibanja, združenja in skupnosti? 

(Center Kraljice Miru, Delavnice molitve in življenja, Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine, Frančiškov svetni red, Gibanje Pot, 
Marijina legija, Marijino delo-gibanje fokolarov, Najina pot, Neokatehumenat, Prenova v Duhu, Skavti (vse veje, vsi člani), Skupnost 
Barka, Skupnost Emanuel, Skupnost krščanskega življenja, Skupnost Mir, Zakonci za Kristusa, ...) 
 

Ime gibanja, združenja ali skupnosti Štev. članov 
  

  

  

  

  

II. KARITATIVNA DEJAVNOST  

1. Člani Župnijske karitas (ŽK) 

Število članov ŽK SKUPAJ 

Moški  
(tudi duhovnik) 

 Ženske   

Število sej  

Štev. članov ŽK, ki so se udeležili dodatnih usposabljanj (seminarji, delavnice …)  

2. Druge karitativne skupine, ki delujejo v župniji 

V župniji deluje … 
Štev. članov 

Štev. srečanj v tem letu 
moški ženske SKUPAJ 

Vera in luč     

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov     

Vincencijeva konferenca     

Kolpingovo združenje     
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3. Skrb za bolne, invalide in ostarele 

a) Štev. ostarelih in bolnikov, ki so jih obiskali … Doma V domu za ostarele V bolnišnici 

Duhovniki    

Člani ŽK    

 
b) Štev. vseh župnijskih srečanj za bolne, invalide in ostarele v enem letu  _____________  

Povprečno štev. udeležencev na takem srečanju  _____________  

4. Koliko pozornosti posveča ŽK … 

 Zelo veliko Precej Malo Nič 

Akcijam Škofijske Karitas in Slovenske Karitas             

Oblikovanju sodelavcev     

Pomoči pri učenju     

Pomoči družinam     

Organizirani izrabi prostega časa     

Pomoči in obiskom ostarelih, bolnih, invalidov …     

Omogočanje prejema zakramentov bolnim in 
ostarelim na domu (pogovor, priprava prostora, 
povabilo duhovnika) 

    

Zbiranju materialne pomoči     

Razdeljevanju materialne pomoči     

Svetovanju     

Vzgoji otrok in mladine za karitativno dejavnost     

Delo z različnimi oblikami odvisnosti     

5. V župniji je… 

 Da, redno Občasno Ne 

Nabiralnik za karitativno dejavnost          

Organiziran prevoz nepokretnih k sv. maši    

Urejen dostop za invalide v cerkvene prostore    

6. Štev. oseb, ki so v tem letu prejele materialno pomoč _________ 

7. Ali v župniji deluje …? 
 

a) V župniji deluje … 
Štev. 

skupin 
Štev. vseh 

članov 
Štev. vseh 

srečanj 

Posebna skupina starejših     

    
 
 

b) V župniji deluje cerkvena ustanova… Da Ne 
Štev. oskrbovanih 

Moški Ženske SKUPAJ 

Cerkveni dom starejših      

Cerkvena svetovalnica      

Cerkveni materinski dom      

Cerkveni dom za ljudi s posebnimi potrebami      

Druga cerkvena socialna oz. karitativna ustanova      

 
 
 
Štev. opravilnika:   
 

V (na, pri),  ___________________ dne  _______________  pečat  

  župnik 
 


