STATUT
ŠKOFIJSKEGA ODBORA ZA MLADE ŠKOFIJE KOPER

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Škofijski odbor za mlade (ŠOM) je odbor Škofijske oznanjevalne komisije (ŠOK) v Škofijskem
pastoralnem svetu (ŠPS) Škofije Koper.
2. člen
Škofijski odbor za mlade usmerja, načrtuje in koordinira pastoralo mladine ter pripravlja in
izvaja programe za mlade na škofijski ravni.
3. člen
Temeljni namen ŠOM je pomoč škofu pri skrbi za pastoralo mladih (srednješolce, študente,
mlade v poklicih) na območju škofije, da bi mladi v osebni veri v Kristusa in medsebojni
povezanosti odkrivali in uresničevali svoje poslanstvo v Cerkvi in družbi.
4. člen
Pri izpolnjevanju svojega poslanstva se ŠOM povezuje z različnimi pastoralnimi in drugimi
ustanovami doma in v tujini.
5. člen
Škofijski odbor za mlade ima svoj znak (logotip) in žig. Znak (logotip) sestavlja napis ŠOM,
Škofijski odbor za mlade, Škofija Koper na stilizirani podlagi. Žig je okrogle oblike, zamejujeta
ga debelejša in tanjša črta. Na obodu je napis Škofijski odbor za mlade, Škofija Koper. V
središču oboda je stiliziran simbol.

II. NALOGE ŠKOFIJSKEGA ODBORA ZA MLADE
6. člen
Škofijski odbor za mlade opravlja naslednje naloge:
- spremlja stanje pastorale mladih v škofiji in izven njenih meja;
- načrtuje, usklajuje in predlaga pobude pastorale mladih v škofiji;
- povezuje nosilce mladinske pastorale in jim omogoča izmenjavo izkušenj;
- skrbi za osebnostno, duhovno in strokovno oblikovanje nosilcev pastorale mladih;
- načrtuje in izvaja programe za mlade.
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III. SESTAVA ŠKOFIJSKEGA ODBORA ZA MLADINO
7. člen
Škofijski odbor za mlade sestavljajo:
- odgovorni duhovniki za pastoralo mladih v dekaniji (dekanijski animatorji);
- predstavniki moških in ženskih redovnih skupnosti;
- predstavniki gibanj in združenj, ki delujejo na mladinskem področju;
- predstavniki mladinskih organizacij, ki temeljijo na krščanskih vrednotah;
- predstavniki nosilcev pastorale študentov.

IV. ORGANI ŠKOFIJSKEGA ODBORA ZA MLADINO
8. člen
Škofijski odbor za mlade ima naslednje organe:
- svet;
- kolegij;
- voditelj ŠOM.
9. člen
Svet ŠOM
Svet je najširši forum ŠOM in je sestavljen v skladu s 7. členom tega statuta. Sestaja se
vsaj enkrat letno. Na sejah obravnava vprašanja, ki zadevajo naloge opredeljene v 6. členu
tega statuta. Seje pripravlja voditelj ŠOM. Na seje je vabljen tudi voditelj ŠOK ali
predstavnik ŠPS. Svet sklepe sprejema z absolutno večino.
10. člen
Kolegij ŠOM
Kolegij sestavi voditelj ŠOM izmed članov Sveta, ki se aktivno vključujejo v škofijsko mladinsko
pastoralo. Sestaja se na mesečnih sejah in z voditeljem ŠOM uresničuje naloge ŠOM. Seje
pripravlja voditelj ŠOM. Kolegij sklepe sprejema z relativno večino.
11. člen
Voditelj ŠOM
Voditelja ŠOM imenuje krajevni škof, po posvetu s kolegijem, za dobo petih let. Voditelj je
lahko ponovno imenovan.

2

Naloge voditelja ŠOM so:
- skrbeti za delovanje organov ŠOM;
- sodelovati v ŠOK, ŠPS in MOM;
- skrbeti za vodenje arhiva ŠOM;
- skrbeti za finančno poslovanje ŠOM.
V. FINANČNO POSLOVANJE
12. člen
Za delovanje ŠOM zagotavlja finančna sredstva Škofija Koper v okviru letnega proračuna ŠPS, ki
ga potrdi ordinariat do konca meseca maja. Za pridobitev sredstev izven letnega proračuna
ŠOM naslovi prošnjo na ŠPS, ki pridobi soglasje ordinariata. Namenska sredstva za delovanje
ŠOM se zbirajo na posebnem kontu ŠOM na TRR Škofije Koper.
VI. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Statut stopi v veljavo, ko ga sprejme svet ŠOM in potrdi krajevni škof.
Statut je bil sprejet na seji sveta ŠOM v Vipavi, dne 14. oktobra 2015..
Statut je potrdil krajevni škof Jurij Bizjak v Kopru, dne 20. januarja 2016, št. 54/16.

Žig škofije Koper

Roman Leban, l.r.
kancler
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Jurij Bizjak, škof, l.r.

