Št. 20-14-1/19
Ljubljana, 26. novembra 2018

Statut Urada za pastoralo poklicanosti in duhovne poklice
I

Splošne določbe
1. člen

Urad za pastoralo poklicanosti in duhovne poklice (UP) je delovno telo Slovenske škofovske
konference (SŠK) za področje pastorale poklicanosti in duhovnih poklicev ter je v službi
celotne Katoliške Cerkve v Slovenji. Sedež UP je na naslovu: Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990,
1001 Ljubljana.
II

Namen
2. člen

Naloge UP so:
1. izvajanje nalog in sklepov po naročilu SŠK;
2. prebujati zavest in soodgovornost za rast duhovnih poklicev;
3. pospeševati sodelovanje za duhovne poklice v (nad)škofijah in redovnih ustanovah;
4. preučevati dokumente cerkvenega učiteljstva in SŠK, ki govorijo o skrbi za duhovne
poklice;
5. pripravljati idejno zasnovo in gradiva za škofijske molitvene dneve za duhovne poklice;
6. načrtovati teden molitve za duhovne poklice, v katerega sodi tudi praznovanje nedelje
Dobrega pastirja;
7. predlagati nove in inovativne projekte pri delu za duhovne poklice;
8. različnim cerkvenim ustanovam posredovati ugotovitve, strokovne ocene in druge
predloge, ki so potrebni za boljše delovanje pastorale poklicanosti Katoliške Cerkve v
Slovenji;
9. na začetku koledarskega leta sprejeti letni delovni in finančni načrt in ga poslati v
potrditev Tajništvu SŠK najpozneje do 30. januarja.
III

Članstvo in vodstvo
3. člen

UP sestavlja 9 članov:
1. predsednik,
2. tajnik,
3. predstavniki vseh šestih (nad)škofij,
4. predstavnik Korusa.
Udeležba na sejah je obvezna. Če je kdo od članov upravičeno zadržan, mora svojo odsotnost
pravočasno sporočiti.
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Mandatna doba članov je pet let.
4. člen
Vodstvo UP sestavljata predsednik in tajnik. Vodstvo in ostale člane urada imenuje SŠK.
Predsednik in tajnik pripravita predlog dnevnega reda. Na začetku leta skupaj s člani predlagata
in določita datume rednih sej. Seje sklicuje tajnik. Vodi jih predsednik, po pooblastilu pa tajnik
ali kdo od članov.
Zapisnik piše in podpiše tajnik, podpiše ga tudi predsednik. Člani zapisnik sprejmejo in
potrdijo po e-pošti v določenem roku. Na naslednji seji pregledajo uresničitev sklepov prejšnje
seje. Zapisnik poleg predsednika in članov UP prejme v vednost Tajništvo SŠK.
IV

Materialna sredstva
5. člen

Delo v UP ni plačano. Sredstva za delovanje urada (potni stroški, materialna sredstva, udeležba
na sejah v tujini itd.) zagotovi SŠK.
Končni določbi
6. člen
V primeru, da UP preneha delovati, vse pristojnosti, materialne pravice in dolžnosti preidejo
na SŠK.
7. člen
Statut začne veljati, ko ga potrdi SŠK.

Slovenska škofovska konferenca je Statut Urada za pastoralo poklicanosti in duhovne poklice
potrdila na 109. redni seji 26. novembra v Ljubljani.

Msgr. Stanislav Zore OFM,
predsednik SŠK

Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, SI – 1001 Ljubljana • tel. +386(0)1/438 48 00 • e-pošta: ssk@rkc.si • http://www.ssk.si

