Zapisnik Sveta ŠOM KP
Vipava, 14. oktobra 2015
št.: 2/2015-16
Prisotni: Marko Sabotič, Luka Tuta (skavti), Iztok Mozetič, Gašper Lipušček, Niko Čuk, Franc
Šenk, Urban Kobal (Skam), Blaž Batagelj, Primož Erjavec, Tomaž Kodrič, Tomaž Kete, s. Jana
Rovtar, Petra Markič (M. Grad), s. Martina Radež, s. Rebeka Kenda, Ivan Likar
Opravičeno odsotni: /
Odstotni: Alison Kogoj, br. Vlado Kolenko, Primož Krečič, p. Tomaž Pinter, Andrej Vončina,
Marjan Škvarč, Boštjan Fegic
Dnevni red:
1.) Dnevna molitvena ura
2.) Potrjevanje zapisnika seje Sveta ŠOM, z dne 10. 9. 2014
3.) Potrjevanje statuta ŠOM, kot ga je odobril škof Jurij
4.) Poročilo o programih ŠOM za 2014/15
5.) Odprti pogovor o močnih in šibkih točkah mladinske pastorale v škofiji
6.) Predstavitev programa ŠOM za 2015/16
7.) Svetovni dan mladih v Krakovu 2016
8.) Narodna konferenca o mladinski pastorali, Nazarje, 22.-24.10.2015
9.) Razno

Ad 1.) Ob 9.30 smo sejo začeli z molitvijo dnevne ure brevirja. Sledila je medsebojna
predstavitev. Razširitev za dnevni red ni predlagal nihče.
Sklep: Dnevni red je potrjen.
Ad 2.) Prebrali smo zadnji zapisnik, nanj ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik je potrjen.
Ad 3.) Seznanili smo se z odobrenim statutom ŠOM. Razprava je odprla naslednje stvari: naj
se prilagodi organigram Škofije, da bo ŠOM direktno pot ŠPS. Glede članstva bi dodali še
predstavnike vzgojnih ustanov, v kolikor se tičejo mladine Ostalih pripomb ni bilo. V
nadaljevanju smo preverili prisotnost: 14 prisotnih od 23 članov. Ugotovili smo sklepčnost.
Za sprejetje statuta je z dvigom roke glasovalo vseh 14 prisotnih.
Sklep: Sprejemamo statut ŠOM in ga dajemo škofu v potrditev.
Ad 4.) Pregledali smo realizirane in nerealizirane projekte Šom v letu 2014-15. K razpravi se
ni javil nihče. Priloga 3.
Sklep: Seznanjeni smo s poročilom o projektih ŠOM za leto 2014-15.

Ad 5.) V malih skupinah smo se pogovarjali o spodnjih točkah in to predstavili vsem
navzočim. Ob tem smo oblikovali nekatere ugotovitev in sklepe.
a) Vprašanje: Kaj opazim dobrega, konkretnega pri delu Cerkve z mladimi?
+ tudi če je manj projektov, je v redu.
+ ovrednotili smo projekte kot npr. ŠA, križ SDM
+ Malo občestvo
+ nekatera močnejša središča (Vip. križ, Mirenski grad…)
+ da mladinske skupine sploh še obstajajo v času internetnih odnosov
+ nov dotok mladih v mladinske skupine
+ nova literatura za delo z mladimi (predvsem področje teologije telesa, Mala občestva)
+ različne zahtevnosti programov za animatorje (ŠOZA, Kanji Dol…)
+ redna srečanja sej ŠOM
b.) Vprašanje: Katere ostajajo/so postale šibke točke pastoralnega dela z mladimi?
- nepovezanost članov v skupini mladih
- duhovnik ni edini možni voditelj mladinskih skupin (preobremenjenost, nezainteresiranost…).
- vzpostaviti vez med OŠ veroukom in mladinskimi srečanji
- ne sme biti le izpeljevanje projektov pri mladih
- čas, porabljen za delo z mladimi
- premajhna naklonjenost marsikaterega župnika do skavtov
- nenamenjanje finančnih sredstev za mladinsko pastoralo
- OŠ verouk je »za svetom« po zahtevnosti, slikovnem gradivu, pristopu.
- pastorala študentov je zelo revna
c.) Predlogi za ŠOM, Svet, Škofijo, mladinske delavce:
- Bolj je potrebno spodbujati laike oz. iskati sodelavce in jih morda tudi nagraditi
- že v OŠ (posebej pri koncu) vzpostavljati prijateljski vidik, povezanost skupine, da potem
lažje preide v mladinska srečanja
- nujno iti v močnejšo evangelizacijo, da srečanja ne zvodenijo
- nameniti tudi finančna sredstva za delo z mladimi
- ločevat počitniški program od duhovnih vaj
- vzpostaviti skupno vizijo mladinske pastorale (dom, Kristus, poslanstvo)
- ne kopičiti in množiti programov, ki že obstajajo
d) Ugotovitve:
- V mladinski pastorali obstajata dve smeri: misijonska in jedrna. Prva se poslužuje bolj
vzgoje, druga pa evangelizacije. Ostajata obe in potrebni sta obe.
- Potrebno je ločevat med duhovnimi in počitniškimi (vzgojnimi) programi.
- Nujno je delati močne evangelizacijske programe, da vzbudimo osebno vero.
- Potrebno je medsebojno podpiranje, informiranje in povezovanje programov, ki obstajajo.
- Na načrtovanje ŠOM za 2016-17, 10. in 11. maja 2016, se vabi člane sveta ŠOM.
- Nujno je skupno iskati in deliti vizijo. Osnova je vizija mladinske pastorale z leta 2007: dom,
kristus, poslanstvo.
- Zelo veliko odprto vprašanje je študentska pastorala v škofiji. Potreben je novi odgovorni in
jasnost glede programov za študente v Jadru.
- Odprto polje mladinske srednješolske pastorale so tudi dijaški domovi.

Sklep: Medsebojno se bomo informirali glede programov in se pri tem posluževali spletnega
koledarja mladinska-pastorala.si.
Sklep: Programov za mlade ne bomo množili, ampak se medsebojno promovirali ter delali
nove programe na področjih, kjer še ni ničesar.
Sklep: Voditelj ŠOM škofu predstavi problematiko študentske pastorale in posreduje za
imenovanje novega odgovornega za pastorali študentov v škofiji.
Sklep: Na načrtovanje ŠOM za 2016-17, 10. in 11. maja 2016, se vabi člane sveta ŠOM.
Ad 6.) Predstavljen je bil program ŠOM za leto 2015-16, ki ima naslednje poudarke: Kateheze
o zapovedih, SDM in romanje križa SDM, Turneja usmiljenja, Šola za animatorje in Resničnost
je lepša. Priloga 4.
Glavni projekt v svetem letu usmiljenja je Turneja usmiljenja. Gre za povezovanje že
obstoječe žive duhovne ponudbe za mlade po okvirnem modelu »SPS« (spoved, pričevanje,
slavljenje). Pripravljen bo plakat z datumi in kraji. Ta molitvena srečanja bodo mesečno
enkrat. Prvo srečanje bo v Postojni.
Sklep: Plakat za Turnejo usmiljena bo dostopen duhovnikom in mladim na raznih
informacijskih kanalih.
Ad 7.) Predstavljene so bile cene SDM. V razpravi je bilo rečeno, da je dobro, da je človek
enkrat v življenju udeležen na svetovnem srečanju mladih, ker te zelo zaznamuje. Pri
financah lahko podporo nudijo tudi duhovniki, sploh kot nagrado za pomoč. Od prisotnih je
do sedaj za spremstvo odločen Primož.
Sklep: Navduševali bomo mlade za udeležbo na SDM.
Ad 8.) Predstavljena je bila 3. narodna konferenca o mladinski pastorali, ki bo v Nazarjah 22.
– 24.10. 2015. Govora bo o nosilcih. V razpravi je bilo rečeno, naj se ugotovitve iz 5. točke
zastopajo tam. Konference se bosta udeležila Primož in s. Jana.
Sklep: Na narodni konferenci o MP Primož predstavi ugotovitve iz 5. točke.
9.) Razno.
- Predstavljen je bil spletni koledar mladinske pastorale (mladinska-pastorala.si). Geslo za
vnašanje se pridobi na strani oz. na dogodke opozarjamo voditelja Šom, da vpisuje v koledar.
Sklep: V spletni koledar vsi vnašamo dogodke mladinske pastorale.
- Prenavlja se škofijska internetna stran. Šom bo imel svojo podstran. Zastopano je bilo
mnenje, da je to informativna stran ŠOM za obiskovalce škofijske strani in naj se uredi stran
mladinske pastorale v koprski škofiji.
Sklep: S. Jana bo koordinatorka za ureditev e-strani šom na škofijski e-strani.
Sejo smo zaključili ob 12.20 in srečanje nadaljevali na kosilu v piceriji Fama v Vipavi.
zapisal Marko Sabotič

Priloga 1: sprejeti sklepi sveta ŠOM, dne 14. 10. 2015 v Vipavi.
Sklep: Dnevni red je potrjen.
Sklep: Zapisnik je potrjen.
Sklep: Sprejemamo statut ŠOM in ga dajemo škofu v potrditev.
Sklep: Seznanjeni smo s poročilom o projektih ŠOM za leto 2014-15.
Sklep: Medsebojno se bomo informirali glede programov in se pri tem posluževali spletnega
koledarja mladinska-pastorala.si.
Sklep: Programov za mlade ne bomo množili, ampak se medsebojno promovirali ter delali
nove programe na področjih, kjer še ni ničesar.
Sklep: Voditelj ŠOM škofu predstavi problematiko študentske pastorale in posreduje za
imenovanje novega odgovornega za pastorali študentov v škofiji.
Sklep: Na načrtovanje ŠOM za 2016-17, 10. in 11. maja 2016, se vabi člane sveta ŠOM.
Sklep: Plakat za Turnejo usmiljena bo dostopen duhovnikom in mladim na raznih
informacijskih kanalih.
Sklep: Navduševali bomo mlade za udeležbo na SDM.
Sklep: Na narodni konferenci o MP Primož predstavi ugotovitve iz 5. točke.
Sklep: V spletni koledar vsi vnašamo dogodke mladinske pastorale.
Sklep: S. Jana bo koordinatorka za ureditev e-strani šom na škofijski e-strani.

Priloga 2: člani Sveta ŠOM za leto 2015/16
Ime in Priimek

Zastopnik

NN

Oznanjevalna komisija

1.

Primož Erjavec

Voditelj ŠOM, Dek. animator Vipava

2.

Ivan Likar

3.

Tomaž Kete

Dekanijski animator IPO

Šola za voditelje

4.

Niko Čuk

Dekanijski animator Ilirska Bistrica

Šola za animatorje

5.

Marko Sabotič

Dekanijski animator Tolmin

Gradiva za oratorij

6.

Blaž Batagelj

Dekanijski animator Idrija-Cerkno

7.

Gašper Lipušček

Dekanijski animator Idrija-Cerkno

8.

Boštjan Fegic

Dekanijski animator Kobarid

9.

Marjan Škvarč

Dekanijski animator Postojna

10.

Iztok Mozetič

Dekanijski animator Kras

11.

Andrej Vončina

Dekanijski animator GPO

12.

p. Tomaž Pinter

Dekanijski animator GPO

Frančiškani Kapela

13.

Primož Krečič

Študentska pastorala

Študentska pastorala ŠC Jadro,

14.

br. Vlado Kolenko

Frama, Kapucini V. Križ

15.

s. Martina Radež

Notredamke Ilirska Bistrica

16.

s. Rebeka Kenda

Oratorij Eden, Šolske sestre

17.

Peter Žakelj

Druž. center M. Grad, lazaristi

18.

s. Jana Rovtar

Uršulinke Izola, KPŠ

19.

Alison Kogoj

Šola za animatorje

20.

Jasna
Cupin
ali Luka Tuta

Skavti – načelnica ali načelnik

21.

Tomaž Kodrič

Gibanje POT

22.

Urban Kobal

Regijski center SKAM

23.

Franc Šenk

Salezijanska mlad. pastorala

Kaplan ŠGV
Kaplan DD ŠGV

Skavti RDA

Priloga 3: Poročilo delovanja ŠOM za obdobje avgust 2014 – julij 2015
a/ Realizirano v celoti
- Predstavitev načrta MP škofu . Rešitev: škof je dobil izvod načrta mladinske pastorale.
- Svet ŠOM. Rešitev: bil je izveden en svet.
- Pričevanje mladih parov, predavanje Pro Life, zavod Živim, zavod Božji otroci – Šom
predlaga duhovnikom za adventno predavanje nekaj ponudb. Rešitev: Izdelano in poslano v
začetku decembra.
- Medsebojna predstavitev gradiv o teologiji telesa. Rešitev: Na decembrskem ŠOM smo
predstavili kaj obstaja in kaj uporabljamo.
- Šola za animatorje. Rešitev: izvedeno so bili vsi načrtovani termini ŠA.
- Resničnost je lepša. Rešitev: s ŠGV in Društvom Skam je bila prvič izvedena akcija 40ur brez
telefona. Pomoč voditeljev s SKAM.
- Kateheze o desetih zapovedih. Rešitev: ŠOM za vsebinski krog Malega občestva pripravi 8
katehez, 6 jih pripravi SKAM.
b/ Deloma realizirano
- Seje kolegija ŠOM. Rešitev: Izpeljane seje v oktobru, decembru, februarju in aprilu. Dve sta
izostali zaradi sovpadanja dogodkov.
- Srečanje mladinskih voditeljev. Rešitev: bilo je organizirano srečanje za načrtovanje v
avgustu 2014, udeležilo se 18 mladih. Junijskega v soorganizaciji s SKAM se udeležilo le 4
naslovljencev. Ni bilo speljano vmesno srečanje.
- Promocija SDM. Rešitev: Predstavitve izpeljane v 6 skupinah. Namen je bilo pokriti večino
skupin mladih po škofiji.
- Delitev gradiva Dropbox ŠOM. Rešitev: duhovnikom in mladinskim voditeljem so bile
poslane kateheze. Ni bila speljana delitev ostalih gradiv.
- Stik z mladinskimi skupinami. Rešitev: narejen je bil popis mladinskih pastoralnih
dejavnosti (nepopoln) in mreženje mladinskih voditeljev. Ni bilo iskanja drugega stika.
- Internet. Rešitev: postavljena je bila e-stran in fb rofil za akcijo Resničnost je lepša.
- Umik s Sveta Rotunda. Rešitev: ŠOM se umika s Sveta kot zainteresirana javnosti. Še ni
dokončno speljano.
- Statut ŠOM. Rešitev: na škofiji je bil dopolnjen osnutek Sveta ŠOM. Manjka potrditev na
Svetu.
- Udeležba na narodni konferenci o MP. Rešitev: udeležile so se je tri mladinske voditeljice,
noben od duhovnikov ŠOM .
c/ Nerealizirano
- Študijsko srečanje z ekipo MP iz Gorice. Zaradi zmede z datumi se nismo sešli.
- Priročnik za zaljubljene. Odločitev ne izdati zaradi zadostne ponudbe drugega.
- Šola za zakon. Namen do februarja zbirati kandidate. Ko jih bo dovolj se sproži.
- Tečaj teologija telesa za mlade. Namen, da se na dekan. konferenci predstavi možnosti.
- Teden služenja v tednu družine. Namen v marcu spodbuditi za dejavno ljubezen v služenju.
- Ekipa za molitev. Pripravljamo rešitev za 2015-16.
- Usposabljanje za voditelje. Razdrla se je voditeljska ekipa.
- Vikend za dekleta. Odpadlo v juliju 2015.
- Vikend za fante. Odpadlo v juliju 2015.

Priloga 4: Poročilo delovanja ŠOM za obdobje avgust 2014 – julij 2015
1. Mladinske skupine
- Mladinske skupine
Mladinskim skupinam pošljem točke programa za letos. Po dekanijah z njimi navežemo stik za
romanje križa SDM in turnejo usmiljenja. Spomladi se pripravi srečanje z mladisnkimi voditelji, če
se vidi potreba.
- Gradiva za delo v skupinah mladih
Prvi del do božiča ponujamo kateheze o zapovedih preko programa Malo občestvo. Kasneje
bomo podprli kateheze o usmiljenju.
2. Duhovni programi
- Resničnost je lepša
Z akcijo želimo spodbuditi mlade, da v postnem času vsak dan za eno uro ugasnejo svoje telefone
in posvetijo več pozornosti graditvi osebnih odnosov v resničnosti. Sodelujemo s ŠGV in SKAM.
- Poletni programi za mlade
Podpiramo poletne programe za mlade in nanje vabimo mlade. Spodbujamo, da se mladi
uravnoteženo udeležujejo programov, kjer so sami aktivni animatorji in programov, ki so
pripravljeni za njihovo duhovno rast.
3. Oblikovanje voditeljev
- Srečanja mladinskih voditeljev
Načrtujemo srečanje za mladinske voditelje, na katere vabimo mlade, ki vodijo ali pa so
»najmočnejši člen« v raznih skupinah. Na srečanjih jim ponudimo možnost povezovanja,
mreženja, izmenjave izkušenj in sooblikovanja mladinskih programov.
- Šola za animatorje
Voditeljsko skupino je treba pomladiti, ker je v zadnje času nekaj krize. K sodelovanju vabimo še
kakega duhovnika iz Šoma oz. pogleda v bogoslovje, kdo bo lahko pomagal. Trenutna voditeljica
naj zagotovi koliko časa bo lahko vodila. Naj se išče in pripravlja naslednika. Možno je tudi, da se
ekipa za določen čas razpusti. Izvajalo se bo le dva programa.
4. Srečanja mladih
- Stična mladih
Mlade vabimo na srečanje krščanske mladine v Stično. Po dekanijah organiziramo avtobusne
prevoze.
- Turneja usmiljenja
Letos povezujemo molitve po škofiji. Sestavine turneje usmiljenja so: slavljenje oz molitev,
pričevanje in spoved. Poveže se obstoječe mladinske molitve in se objavi na facebooku. Pripravi
se plakat, ki se ga pošlje elektronsko. Predviden je posvet z vsemi izvajalci.
- Svetovni dan mladih
Pastoralno leto, ki je pred nami, bo zaznamovalo pričakovanje in ob koncu izvedba Svetovnega
dneva mladih. Sanjamo, da bi na to nepozabno izkušnjo za vse udeležence peljali tudi avtobus
mladih iz naše škofije. Duhovniki prosimo za spremljanje dogajanja in povabilo mladim na to
izkušnjo. Želimo si, da bi iz takšne izkušnje mladi črpali moč tudi za prisotnost v domači župniji.
Prav tako bi radi z njimi v jeseni 2016 nadaljevali pot vere
- Romanje križa SDM
V času pričakovanja SDM bo po celi Sloveniji, z začetkom v naši škofiji, romal križ Svetovnega
dneva mladih, ki se bo ustavil v vsaki dekaniji. Gre za kopijo križa, ki ga je mladim zaupal sv. Janez
Pavel II. V eni cerkvi v dekaniji bo križ postavljen v češčenje, ob njem pa se bodo zbrali k molitvi
mladi v petek oz. soboto zvečer. Molitveno predlogo pripravi SKAM, za koordinacijo pa v dekaniji
skrbita duhovnik in eden od mladih.

