
Statut Medškofijske komisije za duhovne poklice 
 

I. Narava in cilji 

1. člen 

Medškofijska komisija za duhovne poklice (MKDP) je pastoralna ustanova za koordinacijo dela 
za duhovne poklice med (nad)škofijskimi komisijami ali centri za duhovne poklice in komisijo 
za duhovne poklice pri Konferenci redovnih ustanov Slovenije (KORUS). Njen ustanovitelj je 
Slovenska škofovska konferenca (SŠK), v pastoralno življenje Cerkve na Slovenskem pa je 
vključena prek Slovenskega pastoralnega sveta (SPS). MDKP pospešuje in spremlja pastoralo 
duhovniških, redovniških in misijonarskih duhovnih poklicev. Sedež MKDP je na naslovu: 
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana. 

II. Naloge 

2. člen 

MDKP 
1. skrbi za večjo povezanost in sodelovanje med (nad)škofijskimi komisijami ali centri za 

duhovne poklice in komisijo za duhovne poklice pri KORUS; 
2. prebuja zavest in soodgovornost za rast duhovnih poklicev; 
3. pospešuje enotno delo za duhovne poklice v (nad)škofijah in redovnih ustanovah; 
4. preučuje dokumente cerkvenega učiteljstva in SŠK, ki govorijo o skrbi za duhovne 

poklice; 
5. pripravlja idejno zasnovo za škofijske molitvene dneve; 
6. načrtuje teden molitve za duhovne poklice, v katerega sodi tudi praznovanje nedelje 

Dobrega pastirja; 
7. predlaga druge skupne projekte pri delu za duhovne poklice. 

 
MDKP se sestane najmanj dvakrat letno. Tajništvo se sestane vsaj pred vsako sejo. 
 

III. Sestava 

3. člen 

MKDP sestavljajo delegat SŠK, ki je njen predsednik, voditelj MKDP, po dva predstavnika 
(nad)škofijskih ustanov za duhovne poklice (od katerih je eden vsakokratni voditelj 
(nad)škofijskih ustanov za duhovne poklice in en imenovan član), ki jih imenujejo ordinariji ter 
predstavnica in predstavnik KORUS, ki ju imenuje KORUS. Njihov mandat traja 5 let in ga je 
mogoče obnoviti. 

Tajništvo MKDP sestavljajo voditelj MKDP, član (nad)škofijske komisije iz ljubljanske in 
mariborske metropolije ter predstavnik KORUS. Tajništvo pripravlja seje MKDP in poskrbi za 
zapisnik. Člane tajništva imenuje vsakokratni voditelj. 

IV. Predsednik 

4. člen 

Predsednik MKDP je škof, ki je pri SŠK odgovoren za duhovne poklice. Kadar je predsednik 
MKDP upravičeno zadržan, med člani MKDP imenuje svojega namestnika. 



V. Voditelj 

5. člen 

Voditelj MKDP je eden od voditeljev (nad)škofijskih ustanov za duhovne poklice, ki se v tej 
vlogi vrstijo na 5 let po abecednem redu (nad)škofij: Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska 
Sobota in Novo mesto. Voditelj MKDP je po službi član plenuma SPS. 

6. člen 

Naloge voditelja MKDP so: 
1. sklicuje in vodi seje tajništva in MKDP, 
2. pri pripravi sej sodeluje s tajništvom in predsednikom, 
3. skrbi za vestno izpolnjevanje nalog, 
4. zastopa MKDP doma in v tujini. 
5. skrbi za arhiv. 

VI. Financiranje in spremembe statuta 

7. člen 

Stroške MKDP za tekoče poslovanje krijejo (nad)škofijske ustanove, izredne stroške (letna 
članarina in udeležba voditelja ali enega predstavnika MKDP na kongresu European vocations 
service) krije SŠK.  

8. člen 

MKDP tajništvu SPS lahko predloži predlog za spremembe in dopolnila statuta. 

9. člen 

Statut stopi v veljavo, ko ga sprejme MKDP, odobri tajništvo SPS in potrdi SŠK. 

 
Slovenska škofovska konferenca je statut Medškofijske komisije za duhovne poklice potrdila na 80. 
redni seji 2. junija 2014 v Ljubljani. 
 
 

msgr. Andrej Glavan 
predsednik SŠK 


