
STATUT DEKANIJSKEGA 
PASTORALNEGA SVETA

 

VODSTVONAMEN IN NARAVA 

 7. člen 
 DPS-ju predseduje dekan, ki sklicuje seje. To 
lahko 
opravi tudi tajnik DPS, če ga pooblasti dekan. 

 8. člen 
DPS na svoji prvi seji izvoli tajništvo, ki ga sesta-

vljajo: dekan, tajnik in trije člani (laiki). Tajništvo 
pripravlja dnevni red sej, pomaga pri vodenju sej, 
usklajuje delo komisij, skrbi za zapisnik, za 
uresničevanje sprejetih sklepov, duhovno in študijsko 
oblikovanje ter primerno družabno povezovanje 
članov. 

Tajništvo DPS redno obvešča o svojem delu vse 
ŽPS v dekaniji tako, da jim pošilja zapisnike sej, vso 
dekanijo pa v posebnem dekanijskem listu ali v 
župnijskih listih, preko oznanil ali kako drugače. 
Tajništvo DPS pošilja zapisnik sej škofijskemu 
voditelju odbora za ŽPS, ki redno poroča na ŠPS, en 
izvod hrani dekanijski arhiv, en izvod pa prejme 
škofijska pastoralna služba. 

9. člen 
V sak član je dolžan pomagati dekanu pri 

pospeševanju pastoralne dejavnosti in ima pravico 
predlagati vprašanja, ih DPS, komisija ali 
odbor obravnava na svojih sejah. 

 ki naj jNALOGE 

 10. člen 
DPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z ver-

skim življenjem in s pastoralnim delovanjem dekanije, 
pripravlja delovne predloge in sklepe ter slabi za njihovo 
uresničevanje. 

1. člen 
Dekanijski pastoralni svet (DPS) je dekanijsko po-

svetovalno in delovno telo, ki v soglasju s smernicami 
Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem (Sinode) in 
škofijskim pastoralnim načrtom proučuje, načrtuje, usk-
lajuje, spodbuja ter preveIja pastoralno delo v dekaniji. 

2. člen 
DPS predstavlja in izraža edinost v različnosti 

karizem, služb in župnij v dekaniji. Spodbuja in 
omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh 
vernikov pri pastoralnem delu v dekaniji na področju 
oznanjevanja, bogoslužja in služenja ter pri tem 
povezuje delo duhovnikov, redovnikov, redovnic in 
laikov. 

3. člen 
DPS ima svoj sedež v prostorih dekanijskega 
urada. 

USTANOVITEV 

 4. člen 
Ustanovitelj DPS je v soglasju z dekanijskimi 

duhovniki dekan, ki ga ustanovi po škofijskih 
določbah. Člane potrdi škofordinarij. 

SESTAVA 

 5. člen 
 Število članov DPS določa velikost dekanije oziro 
 ma število župnij v dekaniji. 
 DPS sestavljajo: 
 - člani po službi: dekan, dekanij ski animator za ŽPS 
in voditelji komisij za oznanjevanje, bogoslužje in kari-
tativno dejavnost (služenje); 

- po en predstavnik vsakega ŽPS v dekaniji oziroma 
dva, če je dekanija z manjšim številom župnij; župnije, ki 
imajo nad 4.000 prebivalcev, izvolijo dva predstavnika. 

Dekan lahko imenuje največ tri člane izmed deka-
nijskih duhovnikov ali laikov. 

 Il. člen 
Naloge, ki so lastne DPS, se nanašajo na skupno 

življenje dekanijskega občestva in na poslanstvo pri 
oznanjevanju, bogoslužju in služenju: 

-proučuje dejanske razmere v dekaniji in škofijski 
pastoralni načrt prilagaja svojim razmeram, ga 
uresničuje in preveIja uresničevanje; 
 - načrtuje, spremlja in preveIja pastoralne dejav 
 nosti v dekaniji in na širšem pastoralnem področju; 
 - slabi za povezovanje posameznih ŽPS v 
dekaniji; 
 - pripravi letno dekanijsko srečanje ŽPS, duhovno
obnovo in spodbuja skupne dejavnosti; 

 6. člen 
 Prva seja DPS mora biti najpozneje mesec dni po 
potrditvi škofa ordinarija. 
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 - skrbi za usklajenost pastorale v skladu s 
škofijskim 
pastoralnim načrtom; 
 - spodbuja v dekaniji različne karizme in službe v
 duhu edinosti; 
 - prednostno podpira pastoralo duhovnih poklicev;
 - vodstvu ŠPS in posameznim ŽPS posreduje po 
bude in predloge. 

13. člen 
DPS ima redno sejo dvakrat letno. Sejo je potreb-

no sklicati tudi, če to zahteva tretjina članov DPS. 
Seje so sklepčne, če je na njih vsaj polovica članov. 
Sklepi so veljavni, če jih izglasuje večina navzočih 
članov. Tajništvo se lahko na dekanovo pobudo 
sestaja večkrat. 
 14. člen 

V saj deset dni pred sejo vsak član prejme pisno 
vabilo z dnevnim redom. Odsotnost je potrebno opra-
vičiti. 

DELOVANJE 

 12. člen 
DPS ima tri komisi:e: za oznanjevanje, bogoslužje 

in karitativno dejavnost (služenje). Ustanovi lahko še 
druge odbore za določene naloge ali področja dela. 

Področja delovanja DPS so predvsem naslednja: 

15. člen 
Tajnik pripravi vse potrebno za sejo. Zapisnikar 

oblikuje zapisnik, ki ga na svoji seji potrdi DPS ali 
tajništvo. Tajnik odgovatja za.tekoči arhiv, kije 
sestavni del dekanijskega arhiva. 

 

OZNANJEVANJE 
- skrbi za duhovno in strokovno oblikovanje članov; - 
išče nove možnosti povezovanja in oblikovanja 

odraslih v župnijah; 
 - načrtuje in spremlja uvajanje odraslih, mladih in 
otrok v krščanstvo; 
 - išče nove oblike oznanjevanja (mediji, organizirane 
skupine, posamezniki); 
 odkriva in spodbuja katehetske karizme in službe 
po župnijah, zato spremlja 
 - odlikovanje posameznikov in skupin, ki so v službi 
oznajevanja; 
 - skrbi za povezavo z izseljenci in misijoni po svetu, 
 doma pa utIjuje misijonsko zavest. 

 BOGOSLUŽJE 
 - pomaga oblikovati javno mnenje, ki bo naklonjeno 
krščanskemu bogosl~u, zlasti pramovanju Gospodovega 
dne in cerkvenih praznikov po družinah in v župnijah; 
 - skrbi za oblikovanje bogoslužnih sodelavcev po 

župnijah;
- pomaga pri organiziranju dekanijskih shodov, srečanj 

za sodelavce, dekanijskih romanj, srečanj pevskih zborov 
itd.;

 - skrbi za uvajanje posameznikov in družin v obče 
stveno in osebno molitev'.

 16. člen 
Za pojasnjevanje strokovnih vprašanj, za 

oblikovanje članov DPS in za druge programe lahko 
povabi DPS na svoje seje tudi zunanje sodelavce. 

17. člen 
V saka seja se začne z molitvijo, duhovno mislijo ali 

Božjo besedo. Sledi branje zapisnika prejšnje seje. 
Komisije, odbori ter predstavniki ŽPS poročajo o svojem 
delu in načrtih. Na seji se obravnavajo tudi vprašanja, ki so 
na dnevnem redu, na koncu pa se sprejmejo jasno 
oblikovani sklepi. Na voljo naj bo tudi dovolj časa za 
medsebojno spoznavanje in povezovanje. 

18. člen 
Sredstva za delovanje DPS (zapisnik, arhiv, nagra-

de zunanjim sodelavcem, razni pripomočki ipd.) 
zagotavlja dekanija iz skupnega sklada, v katerega 
prispevajo po dogovotjenem ključu vse župnije v 
dekaniji. 

KONČNA DOLOČBA 

 19. člen 
Statut stoP! v veljavo, ko ga potrdi Slovenska ško-

fovska konferenca in je objavljen v Sporočilih 
slovenskih škofij. 

Statut je potrdila SŠK na svoji seji v Kopru dne 
26. novembra 200 1. 

KARITATIVNADEJAVNOST (SLUŽENJE) - 
spodbuja oblikovanje javnega mnenja v duhu 

družbenega nauka Cerkve, pri tem pa posveča posebno 
skrb obrobnim, ubogim in socialno šibkim; 
 - spodbuja in usklajuje dobrodelnost v dekaniji, 
župnijah, skupnostih, gibanjih in skupinah; 

- spodbuja razne dejavnosti in pomaga pri ustanavljanju 
manjkajočih socialnih ustanov, upravlja pa jih samo 
IZJemoma. 

 dr. Franc Rode 
ljubljanski nadškof
 predsednik SŠK 
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