
PRAVILNIK ZA VOLITVE ČLANOV ŽUPNIJSKIH  
PASTORALNIH SVETOV V SLOVENSKIH ŠKOFIJAH   

 
 

Uvodna pripomba: "volitve" obsegajo: 
1. določitev članov po službeni dolžnosti, 
2. delegiranje članov s strani raznih skupin,  
3. postavitev članov z volitvami,  
4. osebno imenovanje nekaterih članov s strani župnika. 

 
1. člen 

 
Volitve članov Župnijskih pastoralnih svetov (ŽPS) so na isto nedeljo v vseh župnijah 
slovenskih škofij. Datum določi Slovenska škofovska konferenca. Pripravo volitev v 
vseslovenskem merilu prevzame Odbor za ŽPS pri Slovenskem pastoralnem svetu (SPS).  
 
 

2. člen 
 
Posamezni ŽPS imenuje komisijo za izbor članov novega ŽPS (tri do pet članov). Kjer še ni 
ŽPS, komisijo imenuje župnik s sodelavci. Njena naloga je: 
a. ugotoviti člane po službeni dolžnosti, 
b. dobiti predstavnike župnijskih skupin, 
c. pripraviti in izvesti volitve z ugotovitvijo glasov in sklepnim zapisnikom. 
  
 
 

3. člen 
 

Pravico voliti ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja.  
 
 

4. člen 
 

Pravico biti izbran ali izvoljen ima vsak, ki izpolnjuje pogoje v 3. členu in je v polnem 
občestvu s Katoliško cerkvijo ter ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost (prim. 
kan. 512, par. 1. 3). 

 
 

5. člen 
 
Pri izbiranju in volitvah kandidatov je treba upoštevati 7. člen Statuta župnijskega 
pastoralnega sveta v slovenskih škofijah. Število vseh članov ŽPS, razen v izjemnih primerih, 
naj ne bo manjše od  7 in ne presega 25 članov. ŽPS sestavljajo: 
 A. - člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj, gospodarskega 
sveta ali ključarjev; 
B. - voditelji ali delegati posameznih skupin: predstavnik redovnih skupnosti, župnijske 
karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih 
gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj; 



 C. - izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali 
ulice; število določi župnik glede na število prebivalcev; 
 Č. - če ima župnija v soupravi več manjših župnij, lahko ustanovi medžupnijski pastoralni 
svet;  
D. - župnik lahko imenuje največ 5 članov, glede na spol, starost, poklic, da s tem spopolni 
sestavo sveta. 

 
 

6. člen 
 

Volitve so tajne in vedno v pisni obliki s pripravljenimi in potrjenimi listki, ki so kontrolirano 
dostopni vsem, ki imajo pravico voliti. 

 
 

7. člen 
 

Volitve se izvedejo tako, da vsakdo lahko napiše na volilni listek največ tri kandidate iz 
svojega okolja. Na volilni listek je treba napisati točno ime, priimek, poklic ter naslov 
kandidata. Ko se ugotovi število veljavnih glasov, ki so jih dobili posamezniki, komisija 
ugotovi skladnost kandidatov s pogoji, ki jih določa 11. člen statuta. Ko komisija pridobi 
soglasje izvoljenih, so volitve opravljene. 

 
 

8. člen 
 
Potem, ko so znani predlagani člani ŽPS po službi, zastopniki posameznih skupin, po 
opravljenih volitvah in je župnik imenoval dodatne člane, se sestavi dokončni seznam članov 
ŽPS. Župnik zaprosi ordinarija za potrditev, nato pa pošlje dekanijskemu animatorju za ŽPS 
seznam in naslove članov. 

 
 

9. člen 
 

Ko ordinarij potrdi seznam članov ŽPS, župnik vsakemu osebno na določeno nedeljo pri 
župnijski maši izroči lastnoročno podpisano listino o imenovanju za člana ŽPS. S tem je ŽPS 
dokončno oblikovan. 

 
 

10. člen 
 

Mandatna doba članov ŽPS traja pet let. Po preteku mandatne dobe je posameznik lahko 
ponovno izvoljen. V primeru, da kdo v času mandata ne more več sodelovati v ŽPS (umrje, se 
odseli ali iz kakšnega drugega razloga, trikrat neopravičeno izostane...), tajništvo ŽPS 
poskrbi, da ga nadomesti tisti, ki je za njim prejel največ glasov, ali tisti, ki ga delegira 
ustrezno telo oziroma ga imenuje župnik. 

 
 

11. člen 
 
Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi SŠK in je objavljen v "Sporočilih slovenskih škofij". 


