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ŽUPNIKOM IN ŽUPNIJSKIM UPRAVITELJEM LJUBLJANSKE NAD ŠKOFIJE 
 
 
 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 
Letni pregled pastoralnega dela - oznanjevalno-karitativni del 

 

SPLOŠNO 

Za število srečanj ni dovolj zapisati »različno«, »mnogo«, »po potrebi« ali »vsak teden«. Če gre za 
tedensko število srečanj v enem katehetskem letu, bo to morda 35, če gre za skupine, ki se srečujejo 
tedensko redno skozi vse leto, pa bo morda 50 srečanj. 
Povprečno število srečanj oziroma udeležencev ne more biti npr. »do 10«, »4-12«. Napišite samo 
srednjo vrednost! 

 

I .  OZNANJEVANJE 

1. ŽUPNIK IN SODELAVCI PRI OZNANJEVANJU 

a) Pri oznanjevalcih v župniji upoštevajte vse, ki v župniji vodijo kakršnokoli skupino, četudi nimajo 
kanonične misije. V zadnji stolpec »štev. vodenih skupin« napišite s številko, koliko vseh različnih 
skupin osebno vodijo, pri tem pa upoštevajte ne le veroučne skupine, ampak tudi skupine, kot so: 
biblična, molitvena, zakonska, katehumenska itd.  
b) Kot lahko opazite, je na letošnjem obrazcu dopolnitev v razpredelnici pod točko 1b (Dodana sta 
zadnja dva stolpca, ki povprašujeta po naslovu bivališča in e-naslovu laiškega oznanjevalca s 
kanonično misijo in oznanjevalca, ki nima kanonične misije.)  
Razlog: Ko bomo imeli podatke o laiških sodelavcih (s kanonično misijo in brez kanonične misije) 
zbrane, bomo lahko te oznanjevalce nagovarjali in jim skušali pomagati pri njihovem oblikovanju in 
delu. To želimo storiti tudi iz vzgiba pozornosti in priznanja njihove pomoči župniku. 
 
2. ODRASLI 
a) Pri izobraževanju in oblikovanju vpišite le število tistih slušateljev iz vaše župnije, ki so se na 
navedenih ustanovah šolali v tem šolskem letu. 

b) Pri oblikovanju v župniji  vpišite v vrstico »priprava staršev na krst otrok« v stolpec »štev. 
skupin«, koliko skupin staršev (ali posameznih parov, če priprava ni potekala v skupini) ste imeli v 
tem letu, v stolpec »štev. srečanj ene skupine« pa, kolikokrat ste se z vsako skupino oziroma parom v 
povprečju sestali. 

c) Pri župnijskem pastoralnem svetu se med člane župnik ne prišteva. 
 
3. MLADINA 

a) K številu mladinskih skupin se prištejejo tudi študentske skupine! 

d) Vsak vpiše število skavtov iz svoje župnije, ne glede na to, ali so vključeni v skupino, ki deluje v 
sosednji župniji, tamkajšnji župnik pa ne vpisuje tujih. V to tabelo vpišite skavte, starejše od 15 let, 
kajti mlajše skavte boste vpisali v obrazec pod točko 4č. 
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4. OTROCI 

Bodite pozorni, da se v vseh rubrikah navajajo podatki samo za osnovnošolske otroke (razen v točki 
4d)! Posebej bodite na to pozorni pri skavtih in udeležencih oratorija. 

a) Pri navajanju števila otrok v posameznih razredih je treba vpisovati ustrezno število v vsako polje 
posebej, kot zahteva obrazec, in ne iskati drugih bližnjic. 
Tam, kjer zaradi prehoda iz osemletke v devetletko obstajata npr. dva enaka razreda, je treba pri 
številu veroučencev vpisati seštevek obeh, pri številu skupin pa napisati, da sta to npr. dve skupini.  
Kjer združujete več razredov v eno veroučno skupino, vpišite število veroučencev za vsak razred 
posebej, za število skupin pa označite z  znamenjem »}«, kateri razredi so skupaj, in pripišite za 
število skupin »1« in za to združeno skupino napišite število ur na leto. 
Pri izračunu za celo škofijo nastane velik problem, ker nekateri ne napišejo števila vseh 
osnovnošolcev. Pozanimajte se na šoli ali pri učencih ali napišite vsaj njihovo približno število. 
Izračunati je treba tudi skupni seštevek (SKUPAJ) vseh osnovnošolcev, veroučencev, skupin in števila 
ur v letu za vse skupine. 

b) Število vseh veroučencev v določenem razredu ne more biti večje kot število vseh osnovnošolcev v 
tem razredu, če ni v točki 4b navedeno, da so tudi »iz drugih župnij«. 

č) Pri obkatehetskih pastoralnih dejavnostih osnovnošolcev pri štev. vseh udeležencev, npr. na 
romanju, ni dovolj napisati le »en avtobus«, ampak je treba napisati konkretno število udeležencev. 
 
5. CERKVENA GIBANJA IN SKUPNOSTI 

a) Pri cerkvenih gibanjih in skupnostih vpišite samo besedo »da« ali »ne«. 
b) To rubriko izpolnijo samo tisti, ki so v rubriki 5a odgovorili z »da«. Na črto izpišite samo tista 
gibanja, ki delujejo v vaši župniji, zraven pa v oklepaju pripišite približno število njihovih 
pripadnikov. 
 

I I .  KARITATIVNA DEJAVNOST 

 
4. Skrb za bolne, invalide in ostarele 
a) V stolpec »približno štev. obiskov« napišite s številko, kolikokrat v letu ste v povprečju obiskali 
enega bolnika. Ne zapisati: »vsak prvi petek« ali »mesečno«, ampak  število, npr. »12«! 
 
7. Pri osebah, ki so prejele materialno pomoč v tem letu, je za statistično obdelavo podatkov 
premalo, če se napiše samo »po potrebi« ali »5 družin«. Družina je namreč lahko zelo velika ali 
majhna. Treba je napisati število oseb. 
 
         
 
 

 
 


