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vanje cerkvenih subjektov ima pravno podlago v 
Zakonu o verski svobodi, ki določa, da so župnije 
pravne osebe zasebnega prava. Izbrati je potrebno 
računovodski program, ki ima licenco. Profesional-
ni programi omogočajo dvostavno knjigovodstvo 
in s tem pregled nad celotnim premoženjem.

Vsi duhovniki naj vodijo dokumentacijo o po-
slovanju župnije, kot je bilo rečeno na usposablja-
njih. Hraniti je potrebno: izpiske za vsak TRR, 
prejete in izdane račune, blagajniške prejemke in 
izdatke, inventarje (ob nakupu opreme ni pomem-
ben samo račun, ampak tudi inventarna številka, 
ker se obračunava amortizacija; sem ne spada drob-
ni inventar). Pomemben podatek je začetno stanje 
(1. 1. 2011). Duhovniki bodo vodili osnovno poslo-
vanje, na škofi ji pa bodo na računovodstvu vnašali 
v program tudi druge podatke. Časovni roki še niso 
določeni. Delo bo potrebno razdeliti, prav tako tudi 
stroške (znano ob podpisu pogodbe).

V pogovoru je msgr. Vinko Lapajne pojasnil 
nekatera odprta vprašanja. Programi po pogodbi 
morajo omogočati nadgradnjo. Moč računalnika in 
spletne povezave za program Blagajna ne bi smela 
delati težav. Ponudnika smo izbrali v soglasju z dru-
gimi škofi jami. Glede dosedanjega dela na progra-
mu je potrebno vedeti, koliko denarja smo po ne-
potrebnem izgubili in kdo je za to odgovoren. Prav 
tako je potrebno razčistiti odnos z ekipo VRNET-a.

Sredstva, ki smo jih vložili v razne sklade, smo 
izgubili. Največji prihodek škofi je prispevajo du-
hovniki (binacije in trinacije) ter kvatrne in druge 
določene nabirke. Čim prej je potrebno zbrati po-
datke o osvetlitvi cerkva, lastništvu pokopališč in 
pripombe ob predlogu primopredajnega zapisnika.

Škofova beseda
G. škof se je zahvalil za vse opravljeno delo. Med 

seboj moramo biti solidarni in si pomagati pri reše-
vanju problemov. Pomembna je skrb za odgovorno 
in pošteno življenje sebe in duhovnikov v dekaniji. 
Iz Vatikana so prišle smernice, kako ravnati glede 
spolnih zlorab, poslali pa bodo tudi smernice glede 
ekonomskih vprašanj.

Vsebine sej dekanov so bile v 24 letih naslednje: 
Obhajanje Marijinega leta v koprski škofi ji; Prever-
janje tega dela; Dekanova služba v škofi ji Koper; 
Stanje v Malem semenišču; O katehezi v škofi ji; 
Pogovor o duhovni pastoralni prenovi v škofi ji; O 
mladinski pastorali; O sodelovanju Cerkve na radiu 
in televiziji, načrt poslovanja interne banke, poroči-
lo o sinodi, registracija župnijskih uradov kot prav-

nih oseb; Skrb za župnijske arhive, poročilo o delu 
za prenovo škofi je; Potek škofi jske pastoralne in du-
hovne prenove; Gospodarska vprašanja; Delovanje 
in načrti verskega tednika Družina; Naša odgovor-
nost in skrb za duhovne poklice; Pastoralno kate-
hetska uporabnost Katekizma katoliške Cerkve; O 
vizitacijah in birmah v škofi ji; Priprava na papežev 
obisk; Gradnja prizidka k stavbi Malega semenišča; 
Potek priprav na papežev obisk; Šola verskega po-
glabljanja v škofi ji; Gradnja škofi jske gimnazije v 
Vipavi; Prvo sinodalno besedilo slovenske sinode; 
Dekanijski sinodalni dnevi; Novogradnja Škofi jske 
gimnazije in adaptacija Malega semenišča; Stanje 
duhovnikov v naslednjih petih letih (2000–2005); 
Socialna pravičnost med duhovniki; Gradnja di-
jaškega doma; Predlog za preureditev vikariatov 
in kuracij; Statut dekanijskih pastoralnih svetov; 
Nov vprašalnik za škofove in dekanove vizitacije; 
Vzgoja vernikov za zavestno darovanje materialnih 
sredstev; Razglasitev smernic sinode; Oblikovanje 
in vodenje dekanijskih konferenc; Premestitve v 
začetku avgusta, predlog, utemeljitev; Dekanijski 
pastoralni dnevi, škofi jski pastoralni dan; Laiki v 
Cerkvi in družbi; Škofi ja v Novi Gorici; Oddaljeni, 
izziv za Cerkev; Dekanove vizitacije, pozitivne in 
negativne izkušnje; Zdravljenje odvisnikov od al-
kohola; Leto Svetega pisma v dekaniji; Priprava na 
slovenski pastoralni dan; Mladi in duhovni poklici; 
Katehistinje in katehisti v naši škofi ji; Leto apostola 
Pavla in mladi v naši škofi ji; Bogoslužje Božje be-
sede in ljudske pobožnosti; Priprava na slovenski 
evharistični kongres; 100. obletnica rojstva škofa 
Janeza Jenka; Pastoralno leto dobrodelnosti in so-
lidarnosti.

Zadnja leta je bilo več poudarka na pastoralnih 
temah. Naloga dekana je, da te vsebine pridejo do 
duhovnikov in drugih ljudi in da se uresničujejo 
sklepi. Novost je tudi, da prijavimo birmo do konca 
pastoralnega leta.

Plačilo za ureditev in opremo kapele v domu 
Pristan pokrijemo iz solidarnostnega sklada.

Sejo smo sklenili z zahvalo g. škofu Metodu.

BOGOSLUŽJE BOŽJE BESEDE 
IN LJUDSKE POBOŽNOSTI

Tudi po prizadevanjih naše škofi je je izšla knjiga 
»Bogoslužje Božje besede in ljudske pobožnosti«. 
Vse župnije, kjer je duhovnik s pastoralno odgovor-
nostjo, so dobile po en izvod. Lahko jih še naročite.


