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Uvod
»Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo
prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat,
vsak v svoj rodni kraj. Tudi Joţef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v
Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se
popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili
dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in poloţila v jasli, ker v
prenočišču zanju ni bilo prostora.« (Lk 2,1-7) Popis prebivalstva, opisan v Lukovem
evangeliju, je pomembno vplival na potek Jezusovega ţivljenja in s tem krščanske vere.
Vsak vladar, ki je ţelel imeti pregled nad svojim ljudstvom, premoţenjem in ozemljem,
je naročil popise prebivalstva in preštevanja.
Matične knjige so na našem ozemlju sprva vodili duhovniki le za cerkvene potrebe,
cesar Joţef II. pa je leta 1784 s patentom predpisal tudi vodenje drţavnih matičnih
knjig. To nalogo so še naprej opravljali duhovniki. V času francoske okupacije (1812–
1814) so bile cerkvi matične knjige odvzete, kasneje pa vrnjene, a se je ob tem veliko
knjig in listin izgubilo. S prvim Zakonom o drţavnih matičnih knjigah iz leta 1946 so
bili uvedeni enotni razvidi osebnih stanj na tedanjem celotnem območju bivše
Jugoslavije. (Zadravec 2002, 75–79) Slovenija je Zakon o matičnih knjigah sprejela leta
1974, v letu 2005 pa je bil uveden elektronski matični register. Na civilni ravni tako
vodijo rojstno, poročno in matično knjigo umrlih. (Ministrstvo za notranje zadeve,
2016) Cerkev še vedno vodi tri osnovne matične knjige, poleg teh pa še druge sezname
in registre, ki so pomembni za pastoralno delovanje. Leta 2013 je bil duhovnikom in
drugim pastoralnim delavcem predstavljen pastoralno informacijski sistem (PasIS).
Poleg računalniškega zapisovanja matičnih knjig ponuja sistem še vrsto drugih
moţnosti, med drugim vodenje knjige ţupljanov, veroučnih in drugih skupin, beleţenje
dokumentov v delovodnik in zapisovanje statistike.
Diplomska naloga je razdeljena na tri večje sklope. V prvem delu je predstavljeno
dosedanje delo v ţupnijski pisarni Beltinci. Podrobneje so opisane knjige in listine, ki se
vodijo v ţupniji Beltinci.

1

V drugem delu je opisan in predstavljen pastoralno informacijski sistem (PasIS) in vse
moţnosti, ki nam jih ponuja.
V sklepnem delu naloge so prikazane prednosti in slabosti starega sistema v primerjavi
z novim. Predstavljena je uporabna vrednost vpeljave sistema PasIS, novosti, ki jih ta
program prinaša, in potek samega procesa vpeljevanja sistema v delo ţupnije Beltinci.
V nalogi so opredeljeni tudi odgovori na vprašanje, ali elektronsko vodenje knjig in
listin prispeva k večji kakovosti dela v ţupnijski pisarni Beltinci.
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1. Ţupnija Beltinci
Beltinska ţupnija, ki leţi v osrčju Prekmurja, se je od turniške praţupnije odcepila leta
1760 predvsem zaradi goste naseljenosti prebivalstva in potrebe po pospešenem
verskem ţivljenju med prebivalstvom. Ker je bil v Beltincih sedeţ takratnega
zemljiškega gospodarja Ladislava Ebergenyija, ki je v oporoki svojim dedičem naročil
gradnjo cerkve in so bili Beltinci zemljepisno središče bodoče ţupnije, ni bilo dvoma,
kje bo novoustanovljena ţupnija. Ţupnija je najprej spadala pod zagrebško škofijo, leta
1777 pa je po veliki cerkveno-upravni spremembi prešla pod novoustanovljeno
sombotelsko škofijo. Leta 1859, ko je A. M. Slomšek prenesel sedeţ lavantinske škofije
v Maribor, so se tudi prekmurske ţupnije pridruţile tej slovenski škofiji, leta 2006 pa se
je beltinska ţupnija priključila novoustanovljeni škofiji Murska Sobota. (Kuzma 2005)
Kot dokaz o ustanovitvi samostojne ţupnije štejejo tudi matične knjige. Leta 1760 so
bili zabeleţeni prvi vpisi v matice: 23. maja – vpis prvega krsta, 12. julija – vpis prve
poroke in 17. julija – vpis prvega pogreba, ki jih je zabeleţil prvi beltinski ţupnik Peter
Sabotin. V turniški mrtvaški knjigi je tako zadnji zapis o pogrebu vaščana iz
novoustanovljene beltinske ţupnije dne 1. maja 1760. (Šraj 1977, 230)
Najprej je ţupnija obsegala 11 vasi, leta 1807 pa so se ločile Gornja, Srednja in Dolnja
Bistrica in se priključile ţupniji Črenšovci. Kasneje (leta 1942) sta iz beltinske ţupnije
izstopili še vasi Dokleţovje in Odranci. (Šraj 1995, 145–150) V ţupnijo Beltinci tako
danes spadajo vasi Beltinci, Melinci, Iţakovci, Gančani, Lipovci in Bratonci, od leta
2013 pa je iz Beltincev oskrbovana ţupnija Dokleţovje.
Ţupnija Beltinci je imela po statističnih podatkih v letu 2015 pribliţno 7000 vernikov,
kar je velika večina od vseh, nekaj več kot 8000 prebivalcev občine Beltinci. V občino
Beltinci poleg omenjenih vasi ţupnije spadata še vasi Lipa in Dokleţovje, kar pomeni,
da so se za kristjane izrekli skoraj vsi prebivalci. (Statistični urad Republike Slovenije
2015)
Ţupnijo Beltinci vodi ţupnik, ki mu pomaga kaplan. Ker deluje v neposredni bliţini
cerkve v Beltincih dom za starejše (Dom Janka Škrabana), v ţupniji trenutno biva več
starejših duhovnikov, ki pomagajo po svojih močeh. Pri pastoralnem delu pomagajo
tudi redovnice, katehistinje, animatorji in občasno več drugih laičnih sodelavcev.
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2. Klasične matične knjige in drugi dokumenti

2.1 Župnijska pisarna

Poleg ţupnijske cerkve, v kateri se zbirajo verniki, poslušajo boţjo besedo in obhajajo
zakramente, je za pastoralno dejavnost v ţupniji nujno potrebna še ena stavba – po
navadi imenovana ţupnišče ali ţupnijski dom. Ta stavba je pomembna z vidika
srečevanja pastoralnih delavcev in drugih vernikov, pastoralnega načrtovanja, priprave
bogosluţja, vodenja cerkvenega občestva in drugih pastoralnih dejavnosti. Posebno
vlogo v ţupnišču pa ima prav gotovo ţupnijska pisarna: »Tu pripravljamo na sprejem
zakramentov in zakramentalov, vodimo cerkvene matične knjige oziroma druge
pastoralne in zgodovinske knjige, si dopisujemo s cerkvenimi in drugimi ustanovami ter
posamezniki, arhiviramo in ohranjamo cerkvene dokumente in knjige.« (Valenčič 1988,
5) Za uspešen potek pastoralnega dela je urejena administracija prav gotovo prvi pogoj.
Marsikateri vernik najde v cerkvi prostor za pogovor o osebnih, zakonskih, druţinskih,
vzgojnih ali drugih vprašanjih, zlasti pa o tistih, povezanih z vero. Tak človek potrebuje
osebo, ki mu bo rada prisluhnila, si vzela čas zanj, ga razumela in ga ne bo obsojala ter
mu bo znala svetovati in pomagala do večje ţivljenjske gotovosti in jasnosti v raznih
vprašanjih. Zaradi takšnih razlogov je prav, da pastoralni delavec ni najprej uradnik,
ampak v prvi vrsti človek, ki z osebno naklonjenostjo in razumevanjem sprejema
vsakega obiskovalca in skuša ustreči njegovim potrebam. (Valenčič 1988, 6)
Vseeno pa se večina ljudi oglasi v ţupnijski pisarni zaradi različnih dejavnosti,
povezanih z zakramentalnim ţivljenjem posameznika. Vse se začne z vlogo (prijavo)
oziroma prošnjo vernika. Pastoralni delavec to zabeleţi v ustrezen seznam ali obrazec, s
čimer sprejme prošnjo, z njegovo pomočjo pa laţje načrtuje in izvede pastoralno delo.
Po podeljenem zakramentu ali zakramentalu je potrebno podatke vpisati še v ustrezne
knjige. Te so lahko matične ali druge pastoralne knjige. Takšen zapis dokazuje
opravljenost zakramentalnega dejanja, ki ima tudi pravno in zgodovinsko vrednost, saj
lahko na podlagi tega v prihodnosti izdajamo ustrezna potrdila o prejemu zakramentov.
(Valenčič 1988, 6–7) »Matične in druge pastoralne knjige ali kartoteke ţupnijske
pisarne so trajen vir informacij o ţupniji, njenih ljudeh, kraju in času. To je pomembno
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predvsem za tekoče pastoralno delo in načrtovanje, prav tako pa je pomembno z verskozgodovinskega in versko-sociološkega vidika.« (Valenčič 1988, 7)
Dragocenost in pomen matičnih knjig presega zgolj cerkvene potrebe, saj so zgovoren
dokaz samobitnosti nekega naroda. Začetki zapisovanja matičnih knjig segajo precej
daleč nazaj, skoraj na sam začetek krščanstva, a se ţal seznami iz tistega obdobja niso
ohranili, tako tudi ni znano, ali so vsebovali kaj več podatkov od imena novokrščenca in
botrov oziroma mladoporočencev in prič. (Valenčič 1988, 17)
Tridentinski cerkveni zbor (1545–1563) je uzakonil obvezno vodenje krstne in poročne
knjige. Do takrat prosto vsebino je leta 1614 papeţ Pavel V. (1605–1621) predpisal z
Rimskim obrednikom. Ta je tako določil vzorec zapisovanja krstne in poročne knjige,
na novo pa je predpisal vodenje mrliške in birmanske knjige. (Kolar 1996, 4–8)
Tudi cesarica Marija Terezija, ki je vladala avstrijski monarhiji, je s posebnim
patentom, ki ga je izdala 13. oktobra 1753, naročila popis vsega navzočega prebivalstva
po starosti, spolu in stanu. Štetje, ki je potekalo tudi na naših tleh in so ga izvedli
naslednje leto, je bilo za takratne razmere izredno natančno. Marija Terezija je leta 1753
izdala reskript, ki je za avstrijske deţele odrejal, naj ţupniki svojim ordinarijem takoj
pošljejo sezname vseh svojih ţupljanov, ti pa naj posredujejo podatke deţelnim vladam
in te naprej na dvor. S tem je takratna drţavna uprava pridobila podrobnejši pregled nad
prebivalstvom, obenem pa potrebne podatke za reforme, ki jih je pripravljala vladarica.
(Šilc 2013, 4–13)
Cesarski patent (1770) je določil vodenje matičnih knjig v obliki predpisanega
formularja (rubrik), ki so z nekaj spremembami v veljavi še danes (tabelarni sistem).
(Valenčič 1988, 17)
Cesar Joţef II. je leta 1784 s patentom predpisal poleg cerkvenih matic tudi obvezno
vodenje drţavnih matičnih knjig. To nalogo so tudi v civilne namene opravljali
duhovniki. Cerkev je morala v času francoske okupacije (1812–1814) oddati svoje
matične knjige ţupanom, ki so med letoma 1812 in 1814 vodili civilne matične knjige.
Leta 1814 so cerkvene matice vrnili ţupnikom, a se je ob tem veliko knjig in listin
izgubilo. (Zadravec 2002, 75–86)
Zanimivost prekmurskega ozemlja je ta, da je Narodni svet za Prekmurje na svoji seji 2.
oktobra 1919 sklenil ukiniti vodenje matičnih knjig. Na podlagi tega sklepa so matične
knjige ponovno vodili cerkveni matični uradi. Po obdobju vojaške uprave na zasedenem
ozemlju je začela 15. avgusta 1941 poslovati civilna uprava. Prekmurje je bilo tako
5

vključeno v enoten sistem civilne uprave deţel krone sv. Štefana. Ponovno je bila
uvedena zakonodaja o civilnih matičnih knjigah. Matične knjige so vodili matičarji, ki
so vpisovali matične podatke v knjige iz leta 1919, kjer so nekoč prenehali. Z
osvoboditvijo Prekmurja aprila 1945 so ti matični uradi prenehali delovati. (Skupnost
arhivov Slovenije 1974, 21–22)
Po določbah Zakonika cerkvenega prava (kan. 535) je ţupnik dolţan skrbeti za
natančno spisovanje in vestno hranjenje matičnih knjig. To ne pomeni, da mora
duhovnik nujno sam pisati matične in druge pastoralne knjige. Nalogo zapisovanja in
vodenja knjig lahko zaupa drugim sodelavcem ali osebam, ki so za to primerno
usposobljene in uţivajo ugled, a njihovo delo redno nadzira, saj je še vedno sam
odgovoren pred škofom za to področje pastoralnega dela. Dolţnost, kar se da
natančnega vodenja in vestnega hranjenja matičnih knjig, spada k osnovnemu
poslanstvu ţupnika oziroma osebe, ki ji je zaupano vodenje ţupnije. (Valenčič 1988, 9)
Skrbno vodenje cerkvenih matic je pastoralna in moralna dolţnost. Pri pisanju matičnih
in pastoralnih knjig je pomembno, da se jih zapisuje razločno in čitljivo, v slovenskem
jeziku, brez okrajšav ter z dokumentnim črnilom, ki ga ni moč izbrisati. Pred vsakim
zapisom se je potrebno prepričati, da so podatki resnični in preverjeni. Če kakšen
podatek ni preverjen ali znan, raje pustimo prazno, kot bi zapisali nepravilno.
Manjkajoče podatke čim prej dopolnimo. Morebitne pomote prečrtamo z ravnilom, da
je prvoten zapis še vedno viden in pripišemo pravilen zapis. (Valenčič 1988, 19)
Za laţje in hitrejše iskanje po matičnih knjigah je na zadnjih straneh predviden zapis
indeksa. Indeks je abecedni in kronološki seznam vseh zapisov v knjigi. Ob priimku in
imenu sta zapisana še stran in zaporedna številka vpisa.

Slika 1: Indeks.

6

Po Zakoniku cerkvenega prava (1983) je obvezno v vsaki ţupniji voditi, zapisovati in
shranjevati krstno, poročno, mrliško in druge, od škofovske konference in krajevnega
škofa predpisane knjige. (ZCP 535, §1)
Poleg ţupnijskih matičnih knjig so uzakonjene ali priporočene še druge dopolnilne
knjige ali listine. To so:
 pastoralne knjige (birmanska knjiga, knjiga prvoobhajancev, knjiga ţupljanov –
status

animarum,

seznam

veroukarjev,

veroučni

delovodnik,

knjiga

katehumenov in konvertitov, knjiga izstopov, knjiga previdenih in bolnikov,
knjiga zdomcev in izseljencev, oznanilna knjiga, oklicna knjiga);
 zgodovinske knjige (kronika, knjige bratovščin, urbarji);
 imovinske knjige (blagajniški dnevniki, inventarji, posestni listi, predajnoprevzemni zapisniki, knjiga najemnikov in zakupnin, knjiga darov);
 knjige posebnih obveznosti (intencijska knjiga, knjiga mašnih ustanov);
 upravno-pastoralni zapisi (opravilni zapisnik, register matičnih in drugih knjig,
sejni zapisniki, pastoralni koledar, pastoralni register). (Valenčič 1988, 20–21)
V nadaljevanju bomo predstavili posamezne knjige in zapise, ki so trenutno v uporabi v
ţupniji Beltinci ter način vodenja le-teh. Starejše matične knjige ţupnije Beltinci hrani
mariborski Nadškofijski arhiv.

2.2 Krstna knjiga
Ob prijavi krsta si na poseben obrazec zapišemo vse osnovne podatke (Priloga 1),
morebitne manjkajoče podatke pa dopolnimo naknadno. Primerno je, da navedene
podatke preverimo s pomočjo civilnih listin (rojstni list, druţinska knjiţica, osebni
dokument …). (Valenčič 1988, 24) Ţupnik kraja, kjer je bil krst opravljen, mora
poskrbeti za vpis zakramenta. V krstno knjigo mora zapisati ime krščenega, navesti
krstitelja, starše, botre in morebitne priče, kraj in dan krsta ter tudi kraj in dan rojstva.
(kan. 877)
Krstna knjiga ima tabelarni sistem in vsebuje naslednje rubrike:
 zaporedno številko krsta;
 leto, mesec in dan rojstva in ţupnijo krsta;
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 ime krščenca;
 status in spol otroka;
 priimek, ime, poklic in vero staršev;
 kraj in ţupnijo bivališča staršev ali matere, če starša ne ţivita na istem naslovu;
 datum in kraj rojstva in poroke staršev;
 priimek in ime ter poklic botrov;
 priimek, ime in sluţbo krstitelja;
 prostor za opombe (pozakonitev, posvojitev, birma, poroka, prejem diakonata,
večne zaobljube, morebitna ničnost zakona, izstop iz katoliške cerkve, smrt …).
(Valenčič 1988, 25)
Včasih v knjigah ni bilo horizontalnih mejnikov, zato so zapisovalci sami odmerili
prostor za posamezni vpis. V novejših knjigah pa je za vsak vpis odmerjen enako velik
prostor.
Brez zaporedne številke vpišemo krste naših vernikov, opravljene v drugi ţupniji.
Sporočilo o tem nam posreduje krstitelj.
Status in spol krščenca označimo v posebni rubriki, s poševno črto (/) izmed ponujenih
moţnosti (zakonski, nezakonski, civilno zakonski; sin, hči). Pri podatkih o starših
najprej zapišemo priimek, nato ime. Pri materi napišemo dekliški priimek. (Valenčič
1988, 26) Zakonik cerkvenega prava predpisuje tudi, naj se v krstni knjigi zaznamuje
birma in kar zadeva cerkvenopravni poloţaj vernikov glede poroke (razen tajno
sklenjenega zakona (kan. 1133)), posvojitve, sprejetega reda, večnih zaobljub v redovni
ustanovi in spremenjenega obreda. (ZCP 535, §2)
Na podlagi zapisa krsta v matično knjigo se kasneje lahko izda izpisek iz krstne knjige
oziroma krstni list. To naredimo s pomočjo veljavnih obrazcev.
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2.3 Poročna knjiga
Ko se zaročenca odločita skleniti cerkveni zakon, mora duhovnik napraviti zapisnik
pred poroko, ki pa ga po sami poroki podpišeta novoporočenca, priči in poročitelj. V
kolikor je kateri izmed zaročencev krščen v drugi ţupniji, mora predloţiti krstni in
samski list ter potrdilo o birmi.
Pred sklenitvijo zakona je potrebno ugotoviti, da veljavni in dopustni sklenitvi nič ne
nasprotuje. (kan. 1066) To naredimo s pomočjo oklicev. Oklici so lahko pisni ali ustni.
Škofijski ordinariat lahko podeli spregled oklicev v izrednih primerih.
Po poroki duhovnik čim prej vpiše zakrament v matično knjigo. Poročna knjiga je
tabelarične oblike in vsebuje naslednje rubrike:
 zaporedno številko poroke;
 datum in ţupnijo poroke;
 priimek, ime, poklic in veroizpoved ţenina in neveste;
 datum in kraj rojstva, datum in ţupnijo krsta ţenina in neveste;
 kraj in ţupnija bivališča;
 stan, ki ga označimo s poševno črto (/);
 priimek, ime, poklic in veroizpoved staršev;
 priimek, ime in poklic prič;
 priimek, ime in sluţbo poročitelja;
 navedbo listin, ki jih hranimo v ţupnijskem arhivu o tej poroki ter navedbo
datuma in številke iz domače oklicne knjige. (Valenčič 1988, 36)
Podobno kot pri vpisu krsta v drugi ţupniji tudi poroko, opravljeno na podlagi
odpustnice, vpišemo v matično knjigo brez zaporedne številke. Duhovnik, ki je opravil
poroko na podlagi odpustnice, mora to sporočiti ţupniji izdajateljici s posebnim
obrazcem. Podobno pošiljamo sporočilo o sklenitvi zakona krstnim ţupnijam ţenina in
neveste, te pa vrnejo potrdilo, da so zakrament zaznamovale.
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Slika 2: Kartica za potrditev vpisa v krstno knjigo.

2.3.1 Poročni zapisnik
Poročni zapisnik se izpolni s pomočjo posebnega obrazca, ki vsebuje naslednje rubrike:
 navedba škofije, ţupnije, datuma in številke opravilnega zapisnika ter številko
poročnega zapisnika, ki je istovetna s številko poroke, vpisane v matično knjigo;
 osebni podatki ţenina in neveste, datum in kraj rojstva, datum in ţupnijo krsta,
vpis birme;
 podatke o starših;
 bivališče in trajanje bivanja v tej ţupniji;
 datum in kraj poroke ter bivališče po poroki;
 podatke o oklicih in morebitnem spregledu;
 ugotovitve o svobodnem stanu (samski list);
 pripravi na zakon, pripravljenosti skleniti cerkveni zakon, ki mu ne nasprotuje
noben razdiralni zadrţek;
 dovoljenja krajevnega ordinarja, če so potrebna;
 opozorilo na prejem zakramentov pred poroko;
 morebitna posvojitev otrok;
 izjava zaročencev glede točnosti navedenih podatkov, poznavanja namena in
dolţnosti zakona in glede svobodnosti vstopa v zakon;
 pooblastilo za prisostvovanje sklenitvi zakona oziroma odpustnica za sklenitev
zakona v drugi ţupniji;
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 podatki o sklenitvi civilnega in cerkvenega zakona s podpisom novoporočencev,
prič in poročitelja;
 podatki o pričah (ime, priimek, poklic, bivališče);
 podatki o vpisu sklenitve zakona v krstno in poročno knjigo, sporočila o
sklenitvi zakona ter potrdila o vpisu v matične knjige ţupnije, kamor smo
sporočila poslali. (Valenčič 1988, 33)
V kolikor poročevalec presodi, da je potrebno poizvedeti več, kot predvideva poročni
zapisnik, lahko podrobneje izpraša zaročenca s pomočjo dodatnih vprašanj, ki jih
vsebuje Priloga k zapisniku pred poroko (Priloga 2). Ţenin in nevesta odgovarjata na
vprašanja ločeno, v odsotnosti drugega. Vprašanja so s področja medsebojnega
poznavanja zaročencev, neprisiljenosti, nepogojenosti in premišljenosti sklenitve zveze,
priprave na zakon in morebitnih zadrţkov ali ovir. Ţenin in nevesta s podpisom potrdita
svobodno voljo za sklenitev zakonske zveze.

2.4 Oklicna knjiga
»Oklicna knjiga je dopolnilni dokument k poročni knjigi oziroma poročnemu zapisniku.
Njen namen je ugotoviti svobodni stan zaročencev, prostost od zadrţkov za sklenitev
zakona in poudariti cerkvenostni, občestveni značaj dejanja, ki ga bosta zaročenca
sklenila pred Bogom in cerkveno skupnostjo.« (Valenčič 1988, 64) V oklicno knjigo
zapišemo osnovne podatke ţenina in neveste, osnovne podatke staršev ter datum in kraj
poroke. Oklice lahko preberemo pri maši na nedeljo ali zapovedani praznik ali pa jih
izobesimo na oglasno desko. Za pisne oklice se uporablja oklicni list, ki pa vsebuje
enake podatke kot oklicna knjiga. Oklici se opravljajo v ţupnijah, kjer bivata ţenin in
nevesta. Škofijski ordinariat lahko podeli spregled oklicev, v kolikor za to obstajajo
tehtni razlogi. (Valenčič 1988, 34 in 64–65)
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2.5 Mrliška knjiga
Duhovnik s svojci umrlega izpolni obrazec za pogreb (Priloga 3), kjer navede osnovne
podatke umrlega, datum, kraj in vzrok smrti, podatke o soporočencu ali starših, podatke
o pokopovalcu in pokopališču, kjer bo pogreb, ter druge opombe, ki sluţijo pripravi
pogreba (govor, ura pogreba, pevci ...).
Mrliški list ali izpisek iz mrliške knjige se izdaja na zahtevo svojcev umrlega. (Valenčič
1988, 53)
Po opravljenem pogrebu vpišemo podatke v mrliško knjigo. Ta vsebuje naslednje
rubrike:
 zaporedno številko cerkvenega pogreba;
 datum smrti;
 datum pokopa;
 kraj in ţupnijo smrti;
 priimek, ime in stan umrlega (običajno dopišemo tudi poklic in dekliški priimek
pri poročenih ţenskah);
 priimek, ime in poklic staršev ali soporočenca;
 spol označimo s poševno črto (/);
 čas in kraj rojstva;
 vzrok smrti;
 kdo mu je podelil zakramente in katere;
 priimek, ime in sluţba pokopovalca;
 pokopališče, na katerem smo pokojnika pokopali. (Valenčič 1988, 51–53)

2.6 Birmanska knjiga
Oseba (ţupnik, kaplan ali katehet), ki pripravlja birmance na prejem zakramenta, potrdi
zadostno pripravljenost kandidata z izdajo birmanskega listka oziroma kartončka. Tega
izda na podlagi birmanske prijavnice (Priloga 4) ter vsebuje priimek in ime birmanca in
staršev; datum in kraj rojstva; datum in ţupnijo krsta; ţupnijo bivališča; priimek in ime
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botra; pečat ţupnijskega urada ter podpis kateheta. Brez tega dokumenta kandidat ne
more pristopiti k birmi. (Valenčič 1988, 56)

Slika 3: Birmanski kartonček (prva stran).

Po opravljeni birmi na birmansko prijavnico zabeleţimo datum in kraj birme, podatke o
birmovalcu, datum in ţupnijo vpisa v birmansko knjigo in v krstno knjigo. V kolikor je
bil birmanec krščen v drugi ţupniji, posredujemo podatke o birmi, da lahko izvedejo
vpis v krstno knjigo. (kan. 895)

Slika 4: Birmanski kartonček (zadnja stran).
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Birmanska knjiga vsebuje naslednje rubrike:
 zaporedno številko birmanca;
 priimek in ime birmanca;
 datum in kraj rojstva ter datum in ţupnijo krsta;
 bivališče;
 priimek in ime staršev;
 priimek in ime botra;
 datum birme. (Valenčič 1988, 56)

Da ni potrebno v vsaki vrstici navajati podatkov o birmovalcu, je obrazec nastavljen
tako, da se priimek in ime birmovalca ter kraj birme zapišejo na vrhu strani. Po vpisu v
matične in pastoralne knjige več ni potrebno hraniti birmanskih listkov.

2.7 Delovodnik ali opravilni zapisnik
Vse sprejete in odposlane uradne vloge ţupnijskega urada je potrebno ustrezno
označevati in njihovo evidenco voditi v opravilnem zapisniku. Opravilni zapisnik
vsebuje naslednje rubrike:
 zaporedno številko;
 datum odprave oziroma prejema dokumenta;
 predmet dokumenta s kratko vsebino;
 komu smo dokument poslali ali izročili oziroma od koga smo ga prejeli;
 način odprave;
 kje dokument ali kopijo hranimo v ţupnijskem arhivu. (Valenčič 1988, 71)

2.8 Intencijska knjiga
»Vsak duhovnik mora natančno zapisovati maše, ki jih je sprejel, da jih bo opravil, in
katere je ţe opravil.« (ZCP, kan. 955, §4) V intencijsko knjigo vpisujemo:
 zaporedno številko sprejete maše;
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 kdaj smo jo sprejeli;
 v kakšen namen je bila darovana;
 višino sprejetega mašnega daru;
 kdaj in kje je bila maša opravljena ali oddana s celotnim darom drugemu
duhovniku, da jo opravi.
Intencijska knjiga je lahko ţupnijska ali osebna. Primerno je, da ima v primeru, ko več
duhovnikov opravlja maše iz skupne ţupnijske intencijske knjige, vsak duhovnik tudi
osebno intencijsko knjigo. (Valenčič 1988, 70)

2.9 Oznanilna knjiga
Oznanilna knjiga je kronika verskega dogajanja in ţivljenja v ţupniji. Vsebina
oznanilne knjige je prepuščena posameznemu ţupniku. V njej so lahko napovedniki
maš in mašnih namenov, drugih verskih dejavnosti in dogodkov, opozorila in navodila,
informacije o dogajanju v ţupniji … S pomočjo oznanilne knjige oblikujemo oznanila,
ki jih bomo ţupljanom predstavili na nedeljo ali praznik. Namesto branih oznanil lahko
uporabimo tudi oznanilne liste, ki jih izobesimo na oglasno desko. (Valenčič 1988, 63)
Veliko ţupnij se ţe odloča za izdajo ţupnijskega lista, ki ga lahko verniki nesejo domov
in sproti pregledujejo oznanila. To je še posebej primerno, saj se na ta način manj
informacij izgubi ali pozabi.
»Oznanilna knjiga in druge naštete oblike sprotne kronike ţupnijskega ţivljenja so
dragocen pastoralni pripomoček za sedanje in prihodnje rodove. Iz njih spoznavamo
preteklo ţivljenje ţupnije, ki nakazuje pot za sedanje rešitve. Zato jih ohranjamo kot
dragocen zgodovinski in pastoralni dokument, ki nam bo v pomoč pri pisanju ţupnijske
kronike.« (Valenčič 1988, 63–64)
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2.10

Pastoralni koledar

Vsaka pisarna potrebuje za dobro organizacijo koledar, v katerega vpisujemo
dejavnosti, ki jih moramo opraviti. Vanj zapišemo priprave, seje, tečaje, obiske,
sestanke, pastoralna opravila, kot so poroke, krsti, pogrebi … (Valenčič 1988, 72)
Dosledno zapisovanje koledarja je pomembno, da ne bi prišlo do podvajanj ali da ne bi
pozabili na katerega od pomembnih dogodkov.

2.11

Status animarum – knjiga župljanov

Knjiga ţupljanov je pastoralni pripomoček, ki omogoča hiter pregled ţupnije, zlasti v
posamezne druţine, saj je urejena na podlagi le-teh. Poznamo knjiţno in kartotečno
obliko. Tako v eni kot drugi obliki pripada posamezni druţini poseben list. V status
animarum najprej zapišemo zakonca (starše) in naslov, nato njune otroke in na koncu
morebitne druge sorodnike. Vse, kar vpišemo v druge matične in pastoralne knjige,
vpišemo tudi v status animarum. Tako zapisujemo ime, rojstne podatke, podatke o
prejetih zakramentih veroizpovedi in izobrazbi. Takšen zapis nam omogoča, da imamo
na enem mestu vse podatke, kar omogoča hiter pogled v osnovne informacije in stanje
neke druţine. (Valenčič 1988, 58–59)

2.12

Veroučni seznam

Ena izmed nalog Cerkve je oznanjevalna sluţba. Za uspešno in kvalitetno izpolnjevanje
te naloge je katehetom v pomoč tudi seznam veroukarjev, v katerega vpisujemo
osnovne podatke o učencu in njegovih starših ter o uspehu, udeleţbi in dejavnostih v
posameznem letniku verouka. V seznam sproti beleţimo tudi obisk maše, znanje,
domače naloge ter druge informacije. Takšni seznami, ki jih začnemo voditi ţe s
predšolskim veroukom in ga nadaljujemo vse do mladinskega verouka, nam pomagajo
pri izdajanju raznih potrdil, na primer za birmanskega botra, ali pa nam omogočajo
vpogled v pripravljenost kandidata na prejem zakramentov. (Valenčič 1988, 61)
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2.13

Knjiga previdenih in bolnikov

»Knjiga previdenih in bolnikov izraţa posebno skrb krščanskega občestva za tiste, ki so
na različne načine preskušani z boleznijo in so potrebni pomoči drugih in imajo tudi oni
nenadomestljivo vlogo v Cerkvi in svetu.« (Valenčič 1988, 62) V knjigo zapišemo
osnovne podatke o bolniku, zabeleţimo pa tudi, ali morda biva v domu za ostarele,
zavodu, bolnišnici … Zapisujemo, kdaj ţeli prejemati zakramente (občasno, prvi petki,
prazniki) in kdaj mu je bil zakrament podeljen. Zabeleţimo si tudi druge opombe,
morebitno potrebo po pomoči, podatke o bolezni. (Valenčič 1988, 62–63) S pomočjo
teh informacij lahko sodelujemo tudi s karitativnimi skupinami ali posamezniki, ki bodo
bolniku nudili ustrezno pomoč. Vodenje evidence bolnikov in previdenih nam pomaga
pri pisanju statistike ob koncu leta in pri vpisovanju pokojnikov v mrliško knjigo.

2.14

Imovinske knjige

V lasti vsake ţupnije so razne premičnine in nepremičnine, opravka ima z izdatki in
prejemki, poseduje pa tudi drugo cerkveno imovino. Za dobro gospodarjenje je
ključnega pomena dobro urejeno računovodstvo in skrben pregled nad lastništvom. V
pomoč pri tem opravilu so nam blagajniški dnevniki, inventarji, posestni listi, knjige
darov …

2.15

Naslovnik

Za interno uporabo slovenskih škofij, redovnih skupnosti in drugih pripadajočih ustanov
izdaja Nadškofija Ljubljana Naslovnik Cerkve na Slovenskem. Naslovnik objavlja imena
in naslove nekaterih škofijskih ustanov in dejavnosti, ţupnij, škofijskih duhovnikov,
stalnih diakonov in redovnikov, ki opravljajo pastoralne sluţbe na podlagi škofovega
dekreta. V naslovniku so navedeni tudi katehisti in katehistinje, katoliške laiške
organizacije, verski časopisi in revije. Do leta 2010 se je omenjena brošura imenovala
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Naslovnik slovenskih škofij, tega leta pa se je preimenovala v zdajšnje poimenovanje.
(Dolinšek in Perše 2015, 7)

2.16

Vizitacija in prepis matičnih knjig

Škof ali dekan ob kanonični oziroma dekanovi vizitaciji pregleda matične in druge
ţupnijske knjige. Pregleda jih z namenom, da ugotovi, ali se knjige pravilno pišejo in
hranijo. Ob vizitaciji je potrebno ţupnika opozoriti na morebitne nepravilnosti ali
pomanjkljivosti, ta pa jih naj čim prej odpravi ali dopolni. Vizitator pregled ţupnijskih
knjig potrdi s svojim podpisom, pečatom, navedbo datuma in kraja za zadnjim tekočim
vpisom v določeno knjigo. (Valenčič 1988, 23)
Vse ţupnijske matične knjige vsako leto sproti prepisujemo in jih posredujemo
ordinariatu, kjer potem te prepise veţejo in shranijo. Prepis mora vsebovati vse podatke
in samo tiste podatke, ki so v prvopisu matične knjige, ki se hrani v arhivu ţupnije.
Prepis mora imeti enako označbo strani in letnice, kakor je v izvirniku. Prepis lahko
naredi ţupnik sam, ali pa nalogo zaupa drugemu, ustrezno usposobljenemu
posamezniku, sam pa še vedno odgovarja za točnost in popolnost izvirnika. Točnost
prepisa mora preveriti in potrditi z lastnoročnim podpisom, ţigom ţupnijskega urada,
navedbo kraja in datuma ter z besedilom: >Prepis se ujema z izvirnikom.< Tudi če v
neki ţupniji tisto leto ni bilo krsta, poroke ali cerkvenega pogreba, je potrebno prepis
vseeno poslati. Na prvo stran matičnega vzorca tako zapišemo: >V ţupniji … v letu …
ni bilo nobenega krsta (poroke, cerkvenega pogreba).< (Valenčič 1988, 22)

2.17

Statistika

Da lahko ţupnik dobro deluje v svoji ţupniji, mora poznati okolje in vernike, njihove
navade, vrednote, norme in dejavnosti. Za laţje spoznavanje faranov, skupin, v katere se
povezujejo, in ostalih značilnosti mu sluţi vodenje statistike. Statistiko posamezne
ţupnije mora ţupnik v dveh izvodih oddati dekanu vsako leto do 15. januarja, ta pa
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posredovati škofiji. Na škofiji se podatki zbirajo in tvorijo obseţno škofijsko statistiko,
od tam pa jo posredujejo naprej vatikanskim uradom. (Glavan 2015, 251)
Ţupnik v vnaprej pripravljene obrazce vpisuje statistične podatke bogosluţnega dela
(Priloga 5) in oznanjevalno-karitativnega dela (Priloga 6).
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3. Pastoralno informacijski sistem
Na spletni strani pastoralno informacijskega sistema (PasIS) so ga njegovi ustvarjalci
predstavili tako: »PasIS je centralni pastoralni informacijski sistem, ki je namenjen
preglednemu vodenju delovanja in poslovanja slovenskih katoliških ţupnij.« (Podpora
Pasis 2015) Namen sistema je poenotenje in izboljšanje vodenja matičnih knjig ter
vzpostavitev kvalitetne in pregledne pastoralne evidence na področju številnih
pastoralnih dejavnosti. (Podpora Pasis 2015) Po sklepu Slovenske škofovske konference
je uporaba programa PasIS obvezna za vse upravitelje katoliških ţupnij. (Glavan 2014,
68) Kljub temu sklepu pa je deleţ ţupnij, ki so se v letu 2015 v sistem prijavile več kot
5-krat, le 17,40 %. (Česen 2016)

Graf 1: Deleţ ţupnij, ki so se prijavile več kot 5-krat, glede na vse ţupnije v Sloveniji.

Za uporabo sistema potrebujemo računalnik, internetno povezavo in nameščen
programski vmesnik. Ekran programa PasIS na prvi pogled spominja na Microsoftovo
pisarno (Microsoft Office), kar nam daje občutek ţe znanega in zato bolj domačega in
laţjega razumevanja ter boljše orientacije na strani.
Zgrajen je iz naslednjih elementov:
 na vrhu je tako imenovani ribbon menu, ki je sestavljen iz večih zavihkov in
omogoča hitro in enostavno navigacijo po vseh opravilih, ki so vsebovani v
programu PasIS;
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 takoj pod ribbon menujem se nahaja orodjarna, preko katere izvaja uporabnik
vse najpogostejše operacije s podatki, tu se pa nahajajo tudi gumbi za hiter
dostop do koledarja, opomnika in delovodnika;
 na dnu ekrana je statusna vrstica, ki je namenjena obveščanju uporabnika.
(Podpora Pasis 2015)

Slika 5: Ekran programa PasIS.

Vsak uporabnik nima dostopa do vseh funkcij. Glede na status (ţupnija, dekanija,
škofija, administrator …) se vsakemu posameznemu uporabniku dodelijo pravice za
delo v sistemu.

3.1 Ribbon menu
Ribbon menu vsebuje osnovne fiksne zavihke, znotraj katerih se dinamično pojavlja
vsebina, ki je odvisna od pravic uporabnika. Vsebina se torej razlikuje od tega, ali s
programom upravlja ţupnija, dekanija ali škofija. Uporabniki dekanijskega ali
škofijskega sistema imajo torej ustrezno prilagojeno vsebino posameznega zavihka. V
nalogi bodo predstavljeni zavihki, ki so namenjeni uporabi na ţupnijah. (Podpora Pasis
2015)
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3.1.1 Osebe

Opravila, ki jih lahko izvajamo znotraj tega zavihka, so:
– iskanje oseb;
– dodajanje druţinskega lista;
– pregledovanje druţin;
– pregled neavtoriziranih oseb;
– pregledovanje zakramentov – napovedanih, potrjenih, neavtoriziranih;
– pregledovanje matičnih in pastoralnih knjig. (Podpora Pasis 2015)

3.1.1.1

Knjiga oseb

Osnovni princip dela z osebami
Sistem PasIS temelji na principu druţine oziroma druţinske kartoteke in statusa
animarum, v katero so vključene posamezne osebe. Čeprav je druţina osnovna celica
neke ţupnijske skupnosti, je oseba še vedno avtonomen subjekt, ki je lahko neodvisno
vključen v razne dejavnosti v ţupniji ali širši verski skupnosti. Posamezna ţupnija ima
dostop do vseh podatkov o neki druţini, ki pripada tej ţupniji, in znotraj te do vseh
oseb, ki pripadajo posamezni druţini. Zaradi druţine kot osnovne celice se ohranjajo
vse rodoslovne povezave med osebami, s čimer si preko sistema PasIS lahko pomagamo
tudi pri izdelovanju rodoslovnih dreves ali iskanju sorodnikov. Hkrati pa lahko vedno
sledimo, katerim druţinam je pripadala neka oseba (torej vidimo osebno zgodovino).
(Podpora Pasis 2015)
Do posameznih oseb lahko dostopamo tudi preko raznih dejavnosti, kjer pa je
dostopnost podatkov omejena. Tako lahko vidimo le določene podatke, ki so potrebni
za posamezno dejavnost in za katere imamo pristojnost. Posamezniki, ki so vključeni v
dejavnosti, lahko bivajo tudi na področju druge ţupnije, zato so moţnosti vpogleda v
nekatere osebne podatke omejene. (Podpora Pasis 2015)
Sistem PasIS nam omogoča pregledovanje in urejanje lastnih matičnih knjig.
Posamezen zakrament se lahko vpiše le v ţupniji, ki ji oseba, ki je zakrament prejela,
pripada. V kolikor bi ţeleli vpisati podeljeni zakrament osebi iz druge ţupnije,
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potrebujemo za to dovoljenje pristojnega ţupnika. Takšno dovoljenje se izvrši v
elektronski obliki, prav tako v sklopu sistema PasIS. Vsi zakramenti, podeljeni v lastni
ali drugi ţupniji, se avtomatsko polnijo v matično knjigo pod zaporedno številko ali kot
ničelni vpisi (podeljeni v drugi ţupniji). V matične knjige posamezne ţupnije pa imata
vpogled tudi dekanija in škofija. (Podpora Pasis 2015)

Vnos v sistem
Vsaka posamezna oseba mora v sistemu pripadati neki druţini, zato moramo pred
vnosom nove osebe najprej preko Druţinskega lista odpreti moţnost vnosa nove
druţine. Tam kot prvo navedemo hišno ime, kar je lahko priimek druţine, lahko tudi
»staro« hišno ime ali smiselno poimenovanje skupnosti. Vnesti moramo tudi ostale
podatke, med njimi obvezno naslov, pošto in status druţine, dodamo pa lahko še hišno
številko, številko stanovanja in hišni telefon. Na druţinskem listu imamo moţnost
zabeleţiti tudi opombe. Te lahko vnašamo kot prosto besedilo. (Podpora Pasis 2015)
Ko smo zabeleţili osnovne podatke o druţini, lahko vnesemo osebe. Osebe, ki so ţe
vnesene v sistem, lahko na ta način poveţemo v nove druţine, v primeru, da osebe še ne
obstajajo v sistemu, pa jih dodamo preko posebnega vmesnika za vnos nove osebe.

Dodajanje nove osebe
Pri posamezni druţini imamo na voljo tri kategorije za vnos osebe. To so oče, mati in
član. Klik na katerega koli od teh treh gumbov odpre moţnost iskanja oseb v bazi
lastne. Če oseba v bazi ţe obstaja, jo z izbiro v seznamu iskalnika potrdimo. Iskanje
lahko omejimo z dodatnimi iskalnimi pogoji, tako da navedemo ime, priimek, kraj ali
datum rojstva. V seznamu rezultata iskanja dobimo osnovne podatke: ime in priimek,
datum in kraj rojstva, naslov, kraj ter ţupnijo bivanja. Naveden je tudi podatek, če je
oseba ţe vključena v katero druţino. V kolikor se je neka oseba preselila iz ene ţupnije
v drugo, jo mora preko sistema prva ţupnija virtualno preseliti v drugo, torej dati
pravice za vodenje te osebe drugi ţupniji. (Podpora Pasis 2015)
Če iskane osebe ni na seznamu, lahko vnesemo novo osebo s klikom na gumb (opomba:
če dodajamo očeta, je na gumbu napis »Vnesi očeta«, za dodajanje matere »Vnesi
mater«, za dodajanje drugega člana pa »Vnesi člana«). (Podpora Pasis 2015)
Odpre se obrazec Osebni list – Osnovni podatki osebe.
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Slika 6: Osebni list.

Vsakič se samodejno iz druţine zapolni naslov trenutnega bivališča. Tudi ţupnija je
samodejno izbrana lastna ţupnija. Prav tako se samodejno napolnijo podatki bivališča
ob rojstvu iz podatkov trenutne druţine. Te podatke lahko odstranimo, če niso ustrezni
in/ali jih kadar koli kasneje popravimo z ustreznimi podatki. Pri vnosu nove osebe je
potrebno zabeleţiti vsaj ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, spol in stan osebe.
Program nam omogoča še vnos osebnega imena in priimka ob rojstvu, v kolikor se
kateri od teh razlikuje od trenutnega (npr. dekliški priimek), poklica, izobrazbe,
telefonskih številk, elektronskega naslova, veroizpovedi, morebitno pozakonitev,
podatke o starših (če ti niso isti kot oče in mati, ki smo ju navedli na druţinskem listu,
na primer ob posvojitvi) in na koncu še podatke o smrti. Po vnosu slednjih osebnega
lista ni več moţno spreminjati. Poklic osebe izbiramo iz šifranta Statističnega urada RS,
prav tako izbiramo podatek o izobrazbi. (Podpora Pasis 2015)
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Po enakem postopku nadaljujemo z vnašanjem za vse ostale osebe v druţini. Kot
druţino pa ne pojmujemo le staršev in otrok, ampak lahko na en druţinski list vnesemo
tudi druge osebe, ki stanujejo na istem naslovu kot na primer stare starše, tete in strice
ali druge sorodnike. Na druţinskem listu lahko za člane druţine izberemo vlogo iz
vnaprej definiranega šifranta. (Podpora Pasis 2015)
Sistem PasIS nam omogoča tudi enostavno preseljevanje celotne druţine, v kolikor ta
zamenja svoj naslov bivanja. V okviru ţupnije lahko osebe po potrebi tudi prestavljamo
iz druţine v druţino. Recimo v primeru, ko se oseba poroči in zapusti eno druţino ter se
priključi novi. Takšno preseljevanje posameznika ali celotne druţine je moţno zgolj na
področju ene ţupnije. V kolikor se druţina preseli v novo ţupnijo, do nje nimamo več
dostopa, pri preseljenem posamezniku pa imamo omejen dostop do nekaterih podatkov.
V primeru, da je oseba prejela na primer zakrament krsta v naši ţupniji, imamo še
vedno moţnost, da natisnemo njen krstni list, čeprav sedaj ţivi v drugi ţupniji. Prav
tako jo lahko še vedno vodimo v seznamih posameznih dejavnosti, če na primer
preseljena oseba še naprej obiskuje verouk v naši ţupniji. Vsako preseljevanje oseb se
zabeleţi na druţinskem listu. Sistem nam tako omogoča, da vidimo, kdo vse je nekoč
ţivel v določeni druţini, saj preseljenega člana še vedno vidimo v prvotni druţini,
vendar je le-ta označen kot neaktiven član te druţine. (Podpora Pasis 2015)

Pregled in iskanje oseb
Zavihek Osebe vsebuje tudi moţnost iskanja druţin in oseb ter pregledovanje druţin
glede na določene pogoje. Iskalnik išče samo v lastni ţupniji, saj v drugih ţupnijah
nimamo pravice splošnega iskanja, niti pregledovanja druţin in oseb. Če ţelimo imeti
dostop do osebe v drugi ţupniji, mora biti najprej »preseljena« k nam. To stori ţupnik iz
ţupnije, kjer oseba sedaj biva, s posebnim dovoljenjem. Lahko pa uporabimo osebe iz
drugih ţupnij v raznih dejavnostih (verouk, skupine) v lastni ţupniji. (Podpora Pasis
2015)
Iščemo lahko po različnih kriterijih. Pri tem lahko vnesemo tudi samo del iskalnega niza
(recimo del znakov: primer za iskanje vseh oseb z imenom Peter lahko vnesemo tudi
samo Pet). Več podatkov o posamezni osebi bomo navedli, točnejši bo rezultat iskanja.
Prav tako lahko iskalnik išče med vsemi zapisi samo osebe ali samo druţine. Rezultat

25

iskanja se nam prikaţe v seznamu, ki vsebuje podatke: ime, priimek in naslov bivališča.
(Podpora Pasis 2015)
Sistem PasIS omogoča tudi listanje po vseh druţinah v naši ţupniji, lahko pa jih iščemo
po določenih kriterijih. Iskanje lahko omejimo tudi na druţine »z aktivnimi« ali »brez
aktivnih članov«. Aktivnost člana pomeni, da druţini trenutno pripadajo osebe, ki v njej
ţivijo. (Podpora Pasis 2015) Aktivnost članov se pokaţe v obliki pike pred imenom
člana na druţinskem listu. Aktiven član ima zeleno piko, neaktiven rdečo, umrli pa
črno.

Slika 7: Aktivnost člana.

Osebni list
Na osebnem listu je več zavihkov, ki nam omogočajo dostop do vseh podatkov osebe.
Najprej se nam odpre zavihek z osnovnimi podatki.

Osnovni podatki
Tu so vidni vsi osnovni podatki, ki smo jih vnesli o posamezni osebi. V tem zavihku
lahko podatke po potrebi tudi urejamo.
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Slika 8: Osnovni podatki na Osebnem listu.

Zakramenti
V zavihku Zakramenti v Osebnem listu lahko pregledujemo ali urejamo podatke o
zakramentih. Na voljo imamo krst, prvo obhajilo, birmo in poroko.

Slika 9: Zakramenti na Osebnem listu.
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Vsak posamezen zakrament lahko napovemo, ga potrdimo in na koncu vnesemo v
matično knjigo. Moţnosti so nam na voljo na desni strani okenca s priročnimi gumbi.

Napoved zakramenta

Napovedujemo lahko vedno le zakrament, ki bo podeljen v prihodnosti. To pomeni, da
moramo vedno vnesti ţeleni datum zakramenta, ki mora biti večji od današnjega.
Vpišemo lahko tudi podatke o zakramentu, ki je ţe bil podeljen v neki drugi ţupniji. V
tem primeru moramo izbrati ţupnijo podelitve zakramenta, status zakramenta pa se
spremeni iz Napovej v Potrdi. Vnesemo lahko toliko podatkov, kolikor jih imamo na
razpolago. Ţupnija, v kateri je bil zakrament podeljen, mora preveriti podatke, ki smo
jih vnesli in potrditi vpis v matično knjigo. V tistem trenutku so podatki na razpolago za
uporabo tudi nam. (Podpora Pasis 2015)

Slika 10: Napoved zakramenta.

Potrditev zakramenta

Če je bil zakrament ţe podeljen, lahko to v sistemu potrdimo.
V primeru potrditve zakramenta krsta moramo vnesti najmanj datum krsta, status
krščenca in krstitelja. Krstitelja lahko izberemo iz šifranta posvečenih oseb ali pa ga
vnesemo kot prosti vnos. S pomočjo šifranta lahko vnesemo tudi botra, v kolikor je ta ţe
vnesen v sistem. Sistem omogoča vpis do dveh botrov. Vnesemo lahko tudi podatke o
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zavetniku, poklicu, izobrazbi, statusu, stanu in veroizpovedi krščenca. (Podpora Pasis
2015)
Sistem nam omogoča enostavno in hitro tiskanje krstnega lista, pooblastila za podelitev
krsta ali potrdila o opravljenem krstu.
Pri vnosu prvega obhajila lahko poleg kraja in datuma vnesemo še datum prve spovedi.
Podobno kot pri krstu lahko pri birmi poleg osnovnih podatkov o kraju in datumu
vnesemo še podatke o botru in birmovalcu s pomočjo šifranta.
Pri poroki sta nam na voljo dva dodatna zavihka, in sicer zavihek Priprava na poroko in
Poroka. Prvi zavihek nam omogoča vnos vseh potrebnih podatkov za pripravo
poročnega zapisnika. Le-tega lahko ob koncu tudi natisnemo. Za tisk so nam na voljo še
Obrazec za oklic, Obrazec za spregled zadrţkov, Obrazec za spregled oklicev

in

Pooblastilo za izvedbo priprave na poroko. V kolikor potrebujemo potrdilo za spregled
zadrţkov ali oklicev, se nam odpre novo pogovorno okno, ki nam omogoči vnos
prostega besedila, s katerim navedemo razloge za spregled. (Podpora Pasis 2015)
Pri zavihku Priprava na poroko poleg podatkov o ţeninu in nevesti vnesemo še podatke
o bivališču po poroki ter o kraju in datumu oklicev. (Podpora Pasis 2015)
Pri zavihku Poroka pa vnesemo podatke o pričah, poročevalcu in tudi o civilni poroki.
(Podpora Pasis 2015)
Če vnesemo podatke za poroko pri ţeninu, so ti podatki vidni tudi na nevestinem
osebnem listu. Z nadgradnjo sistema pa bo sčasoma moţen avtomatičen vpis
zakramenta v krstno knjigo ţenina in neveste ter takojšnja sprememba statusa iz Samski
v Poročen.
Program nam omogoča tisk različnih listin, potrebnih ob poroki.

Slika 11: Izpis za pripravo poroke.

Slika 12: Izpis za poroko.
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Vpis v matično knjigo

Pri vpisu zakramenta v matično knjigo imamo podobne pogoje glede obveznega vnosa
kot pri potrditvi ne glede na vrsto zakramenta.
Sistem PasIS avtomatsko generira zapis v matično knjigo: leto, zaporedno številko in
stran.
Za vnose za nazaj pa je potrebno natančno preveriti podatek v matični knjigi. Oblika
elektronskih matičnih knjig je drugačna od obstoječih, tudi izpis je prilagojen
računalniški obliki, zato se številki strani v stari in novi knjigi ne bosta ujemali.
Pomembno je, da pri prepisu starih matičnih knjig pravilno zapišemo zaporedno
številko. (Podpora Pasis 2015)

Slika 13: Krstna knjiga.

Preden zakrament dokončno zapišemo v matično knjigo, nam sistem prikaţe predogled
zapisa v matični knjigi. V kolikor ugotovimo, da manjkajo pomembni podatki,
prekličemo vpis v matično knjigo in na ustreznih mestih popravimo ali dopolnimo
podatke. V kolikor manjkajo podatki o starših (botrih ali pričah), lahko to storimo preko
šifranta oseb, če osebe ţe obstajajo. V kolikor osebe še niso vnesene v sistem, jih
dodamo preko druţinskega lista. To je pomemben korak, saj zapisov v matičnih knjigah
naknadno ne moremo spreminjati in popravljati ali dopolnjevati. (Podpora Pasis 2015)
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Slika 14: Potrditev vpisa v matično knjigo.

Pooblastilo za podelitev zakramenta v drugi ţupniji

Pri vsakem zakramentu imamo na razpolago Izdajo pooblastila za podelitev zakramenta
v drugi ţupniji. Ko izdamo pooblastilo, ga ni več mogoče preklicati. Lahko pa ţupnija,
ki je pooblastilo prejela, to spet vrne nazaj. V primeru, da je pooblastilo zavrnjeno,
imamo ponovno pravico do podeljevanja zakramenta v lastni ţupniji ali pa predati
pooblastilo neki drugi ţupniji. (Podpora Pasis 2015)
Ko ţupnija podeli zakrament in ga vpiše v matično knjigo, se na osebnem listu pri
podeljenem zakramentu takoj pojavi zapis o ţupniji podelitve zakramenta in vpisu v
matično knjigo. V ţupniji, ki je podelila zakrament, pa je ob zakramentu tudi zapis o
prejetem pooblastilu za podelitev zakramenta. Ko je zakrament v drugi ţupniji vpisan v
matično knjigo, se v matični knjigi ţupnije, ki je izdala pooblastilo za podelitev
zakramenta, avtomatsko vpiše zakrament kot ničelni vpis. (Podpora Pasis 2015)
Z uporabo takšnega elektronskega pooblastila so tako duhovniku kot prejemniku
zakramenta prikrajšane poti, saj ni potrebno osebno vročiti pooblastila, ampak se vse
uredi preko računalnika.

Dejavnosti
V zavihku Dejavnosti imamo pregled nad vključenostjo posamezne osebe v različne
dejavnosti, njegovo vlogo in trajanje vključenosti.

31

Pogreb
Po smrti in pokopu osebe lahko v tem zavihku pregledamo podatke o pogrebu. Med
drugim lahko tu vidimo kraj in datum pokopa, podatke o pokopovalcu in načinu
pokopa. Prikazani so tudi podeljeni zakramenti pred smrtjo.

Opombe
V kolikor bi pri posamezniku ţeleli zabeleţiti še kakšen podatek ali opombo, ki ne
spada pod nobeno drugo kategorijo, nam je tu na voljo obrazec, kjer lahko s prostim
besedilom zapišemo zaznamek.

Imenovanja
V tem zavihku vidimo vsa imenovanja posamezne osebe, njihove začetke in konce,
entiteto, nivo in morebitne prekinitve. Tu so zabeleţena imenovanja posvečenih oseb
(kaplan, ţupnijski upravitelj, duhovni pomočnik, dekan …) in tudi laikov (član
ţupnijskega ali škofijskega pastoralnega sveta …).

Pripadnost druţini
Posamezno osebo lahko selimo iz ene druţine v drugo. V tem zavihku lahko vidimo, v
kateri druţini je oseba trenutno aktivna in v katerih druţinah je bila v preteklosti.
Aktivnost osebe vidimo po barvi pike.

Slika 15: Pripadnost druţini.
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3.1.1.2

Zakramenti

Po tem, ko smo pri posamezni osebi napovedali ali potrdili nek zakrament, ga lahko
pregledamo v zavihku Zakramenti. Seznam lahko omejimo na podlagi časovnega
obdobja, statusa (napovedani, potrjeni ali neavtorizirani) ali vrste zakramenta (krst,
obhajilo, birma, poroka, pogreb ali ekshumacija). V seznamu zakramentov, ki ga
dobimo, lahko z dvojnim klikom na osebo ali datum hitro skočimo na zavihek
zakramenta v osebnem listu osebe in urejamo podatke.

Slika 16: Seznam zakramentov.

3.1.1.3

Matične knjige

Zavihek Matične knjige ponuja tri podkategorije. Omogoča nam pregled krstne, poročne
in mrliške knjige. Za pregled posamezne izberemo ustrezno podkategorijo (Krstna
knjiga, Poročna knjiga, Mrliška knjiga), nato pa datumsko omejimo iskanje. Iščemo
lahko po celotni knjigi, po samo oštevilčenih zapisih ali samo po ničelnih zapisih. V
kolikor vemo, na kateri strani ali pod katero zaporedno številko se nahaja iskani zapis,
lahko vpišemo tudi le-to. Z dvoklikom na osebo se nam odpre njen osebni list.
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3.1.1.4

Pastoralne knjige

Na enak način, kot iščemo v matičnih knjigah, lahko pregledujemo vnose v pastoralnih
knjigah. Na voljo sta nam Knjiga birmancev in Knjiga prvoobhajancev.

Slika 17: Knjiga birmancev.

3.1.2 Dejavnosti
Opravila, ki jih lahko izvajamo na ţupniji znotraj tega zavihka, so:
 pregled in vnos skupin;
 pregled in vnos dogodkov;
 pregled in vnos veroučnih razredov;
 pregledovanje veroučnih kartonov veroučencev;
 napovedovanje zakramentov prvega obhajila in birme za veroučne razrede
(skupine). (Podpora Pasis 2015)

Slika 18: Dejavnosti.
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3.1.2.1

Skupine

Sistem PasIS nam omogoča vnos in pregled raznih skupin, ki delujejo v okviru ţupnije.
Med drugim lahko oblikujemo sezname animatorjev, bralcev, članov pevskih zborov,
čistilcev in krasilcev cerkve, molitvenih skupin, društev, ţupnijskega pastoralnega sveta
in mnogih drugih, ki nam jih ponudi šifrant.

Slika 19: Vnos skupin.

S pomočjo šifranta moramo vnesti voditelja posamezne skupine, za katerega pa ni
nujno, da prihaja iz domače ţupnije. V skupino lahko dodajamo člane, ki so ţe vneseni
v sistem, ter datum trajanja. Sistem nam nudi moţnost beleţenja raznih opomb in nas
obvesti o skorajšnjem poteku posamezne skupine.
Pri pregledu skupin imamo moţnost izpisati naslove na nalepke ali kuverte, pošiljati
elektronsko pošto, napovedati in pregledati dogodke.
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Slika 20: Pregled skupin.

3.1.2.2

Dogodki

Če ţelimo napovedati nek dogodek, moramo imeti najprej ustvarjene skupine, za katere
nato lahko napovedujemo dogodke. K posameznemu napovedniku dogodka lahko
pripnemo tudi dokument kot na primer dnevni red.
Pri pregledu dogodkov lahko izbiramo med vsemi dogodki ali se omejimo na dogodke
posamezne skupine. Iskanje in pregled dogodkov lahko omejimo tudi na podlagi
datuma. Sistem nam omogoča pregled vseh dogodkov, ţe izvedenih dogodkov ali le
načrtovanih, razporejenih kronološko. Sistem PasIS omogoča tudi beleţenje prisotnosti
članov na posameznem dogodku.

Slika 21: Pregled dogodkov.
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3.1.2.3

Verouk

Pri razdelku Verouk lahko vnašamo, kopiramo in pregledujemo veroučne razrede,
vnesemo veroučni karton ali napovemo pripravo zakramenta obhajila ali birme.
Vnos razreda
Za začetek dela z veroučnimi skupinami je potrebno ustvariti razred. Pri vnosu
določimo šolsko leto, letnik in oddelek razreda. S pomočjo šifranta izberemo učbenik,
ki ga bomo pri posameznem razredu uporabljali v tekočem letu, in navedemo dan in uro
izvajanja verouka. S pomočjo šifranta dodamo katehista. Katehiste moramo predhodno
vnesti v Šifrant 1, kar bo ponazorjeno v nadaljevanju. Navedemo lahko tudi
predstavnika staršev. (Podpora Pasis 2015)
V razred vnašamo vsakega učenca posebej. Dodajamo jih s pomočjo šifranta, vendar
morajo biti predhodno ţe vneseni v sistem, torej morajo biti zabeleţeni znotraj neke
druţine.

Slika 22: Vnos razreda.

Pri posameznem učencu lahko zabeleţimo šolo, ki jo obiskuje, in ocene za spričevalo.
Sistem nam ponudi kategorije: znanje, domače naloge, obisk bogosluţja, vedenje in
sodelovanje pri pouku. Vpišemo lahko tudi število opravičenih in neopravičenih ur.

37

Učence in njihove podatke lahko vedno dodajamo in brišemo iz posameznega razreda.
(Podpora Pasis 2015)
Podatke o posameznem učencu ali o celotnem razredu lahko tudi izvozimo v Microsoft
Word ali Excel za nadaljnje urejanje ali pa jih natisnemo.
Kopiranje razreda
Da ne bi vsako leto na novo vnašali razredov in učencev, nam sistem ponuja moţnost
Kopiranje razreda. S pomočjo te opcije hitro in enostavno prenesemo nek razred v višji
letnik. Odpre se nam enako okno kot pri vnosu novega razreda in ţe lahko po potrebi
spremenimo podatke o učbenikih, katehistih ali terminu in poljubno odvzemamo ali
dodajamo učence.
Veroučni karton
Veroučni karton nam omogoča pregled dosedanjega šolanja posameznega veroučenca.
To je še posebej uporabno v primeru izgube veroučnega spričevala ali kadar se učenec
preseli iz druge ţupnije.
Priprava zakramentov
Za posamezni veroučni razred lahko določimo datum in napovemo prejem zakramenta
obhajila ali birme. Pri napovedi birme imamo tudi moţnost izpisa birmanskih prijavnic,
kar lahko olajša delo in skrajša čas za izvedbo tega opravila.

3.1.3 Statistika
Zavihek Statistika je sestavljen iz treh podkategorij (Podatki ţupnije, Statistika in
Naslovnik), ki se delijo še naprej.

Slika 23: Statistika.
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3.1.3.1

Podatki ţupnije

Pri moţnosti Ţupnijska kartica in letopis ţupnije lahko vidimo osnovne podatke o
posamezni ţupniji. Tu lahko najdemo podatke o zavetniku, ustanovitvi in prvi omembi
ţupnije in ţupnijske cerkve, o posvetitvi cerkve in o tem, kdo jo je posvetil ter kdaj je
bila prenovljena. Najdemo tudi podatke o drugih cerkvah v ţupniji, nedeljskem
bogosluţju, običajih, celodnevnem češčenju in celo o nadmorski višini. Ţupnijsko
kartico in letopis lahko tudi natisnemo.

Slika 24: Podatki ţupnije.

3.1.3.2

Statistika

Zavihek Statistika ponuja dve moţnosti, in sicer Statistika bogosluţnega dela in
Statistika oznanilno-karitativnega dela.

Statistika bogoslužnega dela1
Pri prvem delu moramo najprej označiti, za katero leto bomo izdelovali statistiko,
okvirno število prebivalcev in število katoličanov v naši ţupniji. V primeru, da je
1

Povzeto in prirejeno po: Navodila za izpolnjevanje obrazca Statistika bogosluţnega dela, objavljeno na
spletni strani sistema PasIS
(http://pasis.si/images/datoteke/navodila/Navodila%20statitika%20bogoslu%C5%BEni%20del.pdf ). Po
primerjavi z obrazcem v sistemu se da razbrati, da omenjena navodila odstopajo od dejanskega stanja v
programu. V nalogi so predstavljena popravljena in dopolnjena navodila, ki se skladajo s programom.
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statistika za vneseno leto ţe bila narejena, nas program na to opozori in nam ponudi
moţnost, da podatke popravimo ali dopolnimo. Če smo podatke (npr. krst, poroko …)
za tekoče leto sproti vnašali v program PasIS, z vpisovanjem pri osebah v druţinah,
nam program sam zapolni polja s podatki, ki smo jih vnesli. Če pa teh podatkov še
nismo vpisali, izpolnjujemo prazna polja v obrazcu. Podatke, kot so npr. Nedeljska
maša – štetje, Bolniško maziljenje ipd., moramo vpisati ročno.
S premikanjem po posameznih zavihkih se v glavnem oknu odpirajo vnosna polja, ki jih
je potrebno izpolniti. Za laţje delo vsebujejo nekatera polja v tabeli formule, ki
samodejno izračunajo vrednosti.
Ob koncu lahko poljubno število izvodov statistike enostavno natisnemo ali pa jih kar
na daljavo pregleda Pastoralna sluţba.
Statistika bogosluţnega dela je razdeljena v tri kategorije, vsaka od teh pa na več
podkategorij. V primeru, da natančnega števila prebivalcev in katoličanov ne vemo,
navedemo vsaj pribliţno število ali pa za informacijo povprašamo na matičnem uradu.
V nobenem primeru pa ne smemo zapisati, da podatkov ne vemo ali pa zapisati razpona
števila. To velja tudi za vse ostale rubrike.

Slika 25: Statistika bogosluţnega dela.
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A: Zakramenti in zakramentali
1. Krsti

Pri starostnih razredih krščenih, zamejenih »od ~ do«, moramo upoštevati začeto in
končano leto. Tako npr. starostna omejitev »od 2. do 6. leta« pomeni, da so krščenci ţe
začeli drugo leto, sedmega pa še ne. Posebej navedemo število krstov glede na starost in
glede na status krščenca. Sistem nam avtomatsko ponudi seštevek.

2. Prvo obhajilo

Prvo obhajilo se praviloma v prvem razredu v smislu določbe v Sklepnem dokumentu
plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem (člen 214) ne obhaja več, ampak v tretjem
razredu devetletke, dopuščena pa je tudi moţnost v drugem razredu. Vseeno nam sistem
omogoča, da vnesemo posebej število otrok, ki so pristopili k prvemu obhajilu iz 2.
razreda, iz 3. razreda, od 4. do 9. razreda in število otrok, ki so ţe zaključili obvezno
šolanje.

3. Obhajila

Evidenco razdeljenih obhajil v cerkvi, na domu in v bolnišnicah najlaţje vodimo, če jih
občasno preštejemo in si to število zabeleţimo. Pri tem nam je lahko v pomoč tudi
Bogosluţni koledar. Pri številu obhajil na nedelje, delavnike in prve petke se omejimo
le na tedensko povprečje. V drugem stolpcu te rubrike ne pišemo števila vseh
razdeljenih obhajil ob boţiču in veliki noči, ampak samo tiste, ki jih razdelimo na
domovih starih in bolnih kot to zahteva obrazec. Rubriko razdeljenih obhajil v
bolnišnicah, v domovih za starejše in v redovnih hišah izpolnijo samo tiste ţupnije, v
katerih te ustanove so. Na koncu navedemo še število vseh podeljenih obhajil v ţupniji.
Tu si lahko pomagamo s podatkom o tem, koliko hostij smo kupili.

4. Birma

Pri birmi vpišemo število birmanih tako, kot je vpisano v birmansko knjigo. Posebej
zabeleţimo, koliko od tega je bilo birmanih po 18. letu starosti.

5. Spokorna opravila (spoved)

Za spokorno opravilo se šteje bogosluţje Boţje besede s spokorno vsebino po vzorcih,
ki so v obredniku Sveta pokora (vsaj kar zadeva zgradbo), pri čemer pa je razumljivo,
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da jih lahko prilagajamo svojim razmeram in upoštevamo tradicijo. Zabeleţimo, koliko
je bilo spokornih opravil s posamično spovedjo in koliko brez spovedi. Število vnašamo
posebej za otroke, mladino in odrasle.
6. Bolniško maziljenje

V ta obrazec vpišemo število podeljenih bolniških maziljenj. Tu upoštevamo tudi tista
maziljenja, ki so bila podeljena v okviru previdevanj. Posebej torej zabeleţimo
podeljena maziljenja v ţupniji, kjer upoštevamo maziljenja podeljena v cerkvi in po
domovih, v domu ostarelih in v bolnišnicah, sistem pa bo sam seštel skupno vsoto vseh
podeljenih maziljenj.

7. Poroke

Pri porokah si pomagamo s poročno knjigo. Upoštevamo samo tiste primere, ki jih
imamo navedene v poročni knjigi pod zaporedno številko. Število porok vnesemo glede
na versko pripadnost zakoncev. Ločimo poroke med katoličanoma, med katoličanom in
nekatoliškim kristjanom ter med katoličanom in nekrščenim. Posebej označimo, koliko
od teh porok je bilo sklenjenih vsaj eno leto po sklenjeni civilni poroki.

8. Pogrebi

Tudi pri pogrebih zapišemo število glede na stanje v mrliški knjigi. Zabeleţimo tudi,
koliko od vseh cerkvenih pokopov je bilo previdenih.
9. Nedeljska maša v soboto zvečer

Rubriko nedeljska maša v soboto zvečer izpolnijo le tiste ţupnije, v katerih je v soboto
zvečer nedeljska maša. Za nedeljsko mašo v soboto zvečer šteje tista maša, ki je kot
taka oznanjena in se berejo nedeljska berila ter je tudi pridiga, saj to spada k pojmu
nedeljska maša. Oseb, ki smo jih zabeleţili v tej rubriki, potem ne prištevamo k
naslednji rubriki o nedeljski maši. Navodila za izpolnitev te rubrike so enaka navodilom
za izpolnitev rubrike o štetju pri nedeljski maši.
10. Nedeljska maša (1. in 2. štetje)

V rubriki nedeljska maša pri prvem in drugem štetju vnesemo posebej število moških,
ţensk in otrok pri mašah na dan štetja. Določimo lahko več krajev maševanja, kjer
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preštevamo vernike in označimo datum štetja. Sistem bo sam seštel stolpce in vrstice.
Tako dobimo pregled nad številom vseh oseb po spolu, številom otrok ali seštevek oseb
glede na kraj maševanja. Sistem izračuna tudi skupno število vseh prisotnih pri mašah
na dan štetja.

11. Odrasli katehumeni

Pri katehumenih navedemo število oseb, ki so v naši ţupniji prejele zakramente
uvajanja.
12. Izstopi iz Katoliške cerkve

Navedemo število izstopov iz Katoliške cerkve, kot je zapisano v knjigi izstopov v tem
koledarskem letu.
13. Bogosluţja Boţje besede

Navedemo število nedeljskih bogosluţij Boţje besede v naši ţupniji.

B: Bogosluţni sodelavci
Pri bogosluţnih sodelavcih navedemo celotno število vsake skupine sodelavcev, čeprav
gre včasih (ali večkrat) tudi za iste osebe. Pri pevcih vpišemo skupno število pevcev pri
posameznih vrstah zborov, tudi če v ţupniji deluje več (npr. otroških) zborov. Pri
navajanju pogostosti srečanj oziroma vaj se tu upoštevajo le organizirane oblike srečanj.
Iz predlaganih pojmov izberemo ustreznega glede na pogostost srečanj. Torej ali se je to
dogajalo tedensko, mesečno, včasih (nekajkrat na leto) ali nikoli. Tu so nam na voljo
naslednje skupine sodelavcev: Bralci, Cerkovniki, Izredni delivci sv. obhajila,
Ministranti, Voditelji bogosluţja Boţje besede, Instrumentalna skupina, Mešani pevski
zbor, Mladinski pevski zbor, Moški pevski zbor, Otroški pevski zbor, Ţenski pevski zbor,
Kantor, Organisti, Zborovodja.
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C: Poboţnosti
Navedemo, kako pogosto izvajamo določeno poboţnost, tako da izberemo ponujeno
moţnost, ki najbolje opiše našo situacijo. Pri vsaki poboţnosti označimo tudi, ali jo
običajno vodi duhovnik ali laik. Zabeleţimo izvajanje naslednjih poboţnosti: Adoracija,
Kriţev pot, Litanije, Molitveni shodi, Molitveno bogosluţje, Nedeljska popoldanska
poboţnost, Romanja, Roţni venec, Šmarnice, Ure molitve.

Statistika oznanilno-karitativnega dela
Pri moţnosti Statistika oznanilno-karitativnega dela najprej vnesemo tekočo letnico,
nato pa vnesemo podatke v dve kategoriji, ki sta razdeljeni na več podkategorij.
Prva kategorija je Oznanjevanje. Tu nam je na razpolago več podkategorij.

Slika 26: Statistika oznanilno-karitativnega dela (Oznanjevanje).

1. Ţupnik in sodelavci pri oznanjevanju

V tej podkategoriji zabeleţimo število veroučnih in drugih skupin, ki jih vodi
posamezen oznanjevalec v ţupniji.
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2. Odrasli

Ta podkategorija se deli še na tri podzvrsti, pri katerih beleţimo število posameznih
skupin, slušateljev in srečanj. Te podzvrsti so: Izobraţevanje in oblikovanje (Šola za
animatorje, katehetsko-pastoralna šola, Orglarska šola, Teološka fakulteta …),
Oblikovanje v ţupniji (Biblična skupina, Katehisti, Molitvena skupina, Zakonska
skupina, Ţupnijski gospodarski svet in Ţupnijski pastoralni svet …) in Oblikovanje v
območju/arhidiakonatu/naddekaniji, dekaniji ali ţupniji (Priprava staršev na krst otrok,
Priprava na zakon, Izredni delivci obhajila, Bralci …).

3. Mladina

Tu navedemo število posameznih mladinskih skupin v ţupniji, število udeleţencev v
posameznih starostnih skupinah in število srečanj.

4. Otroci

V podkategoriji o otrocih so štiri podzvrsti. Pri podzvrsti Skupine beleţimo število
veroučencev v posameznem razredu oziroma skupini (Svetopisemske urice, Predšolski
verouk, Skupina za otroke s posebnimi potrebami, Verouk od 1. do 9. razreda). Sistem
nam sam izračuna vsoto vseh veroučencev. Podzvrst Priprava osnovnošolcev na
zakramente nam omogoča vnos števila skupin, udeleţencev in srečanj. Podobne
moţnosti za vnos podatkov nam omogoča tudi podzvrst Obkatehetske pastoralne
dejavnosti osnovnošolcev. Zadnjo podzvrst Katoliški vrtec za otroke v ţupniji izpolnijo
ţupnije, na področju katerih deluje takšna ustanova. Zabeleţijo število otrok po spolu,
število skupin in število vzgojiteljev, ločeno na redovnice in laike.
5. Cerkvena gibanja, zdruţenja in skupnosti

Pri zadnji podkategoriji vnesemo razna druga gibanja, zdruţenja ali skupnosti ter število
njihovih članov (Društvo SKAM, Marijina legija, Skupnost Barka, Prenova v Duhu,
Najina pot, Zakonci za Kristusa, Skupnost Emanuel, Skavti …). Tudi tu nam sistem
samodejno pokaţe seštevek vseh članov.
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Druga kategorija je Karitativna dejavnost. Tu najdemo sedem podkategorij.

Slika 27: Statistika oznanilno-karitativnega dela (Karitativna dejavnost).

1. Člani Ţupnijske karitas (ŢK)

V tej podkategoriji zabeleţimo število članov po spolu, število sej in udeleţence
dodatnih usposabljanj.
2. Druge karitativne skupine, ki delujejo v ţupniji

Podobno kot pri prejšnji točki vnesemo tudi tu število članov in srečanj pri posameznih
drugih karitativnih skupinah, ki delujejo v ţupniji (Vera in luč, Kolpingovo zdruţenje,
Vincencijeva konferenca …). Posebej vnesemo število moških, ţensk in mladih članov.

3. Skrb za bolne, invalide in ostarele

Tu ločeno beleţimo obiske, ki so jih izvedli duhovniki, in obiske, ki so jih izvedli člani
ŢK. Ločimo obiske na domu, v domovih za ostarele in v bolnišnicah. Zabeleţimo tudi
število ţupnijskih srečanj za bolne, invalide in ostarele v tekočem letu ter povprečno
število udeleţencev enega takšnega srečanja.
4. Koliko pozornosti posveča ŢK …?

Tu z oceno nič, malo, precej ali zelo veliko ocenimo pozornost naše ŢK različnim
dejavnostim. Te dejavnosti so Akcije Škofijske in Slovenske karitas, Oblikovanje
sodelavcev, Pomoč pri učenju, Pomoč druţinam, Organizirana izraba prostega časa,
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Pomoč in obiski bolnih, invalidov in ostarelih, Omogočanje prejema zakramentov
bolnim in ostarelim na domu, Zbiranje materialne pomoči, Razdeljevanje materialne
pomoči, Svetovanje, Vzgoja otrok in mladine za karitativno dejavnost, Delo z različnimi
oblikami odvisnosti.
5. V ţupniji je …

Navedemo, ali je v ţupniji Nabiralnik za karitativno dejavnost, Organiziran prevoz k
sveti maši za nepokretne, Urejen dostop za invalide v cerkvene prostore oziroma je to v
ţupniji urejeno občasno.
6. Število druţin, ki so v tem letu prejele materialno pomoč

Navedemo število druţin, ki jim je ŢK v tem letu nudila materialno pomoč.
7. Ali v ţupniji deluje …?

V kolikor v ţupniji delujejo posebne skupine starejših, navedemo število skupin, število
vseh članov in število srečanj posamezne skupine v enem letu. Navedemo tudi, ali v
ţupniji deluje Cerkveni dom starejših, Cerkvena svetovalnica, Cerkveni materinski dom,
Cerkveni dom za ljudi s posebnimi potrebami ali kakšna Druga cerkvena socialna
oziroma karitativna ustanova. V kolikor katera od teh ustanov deluje v naši ţupniji,
navedemo še ločeno število oskrbovanih moških in število oskrbovanih ţensk. Sistem
nam samodejno ponudi seštevek oskrbovancev v posamezni ustanovi, seštevek vseh
oskrbovanih moških oziroma ţensk v vseh ustanovah skupaj in seštevek vseh
oskrbovancev v vseh ustanovah skupaj.

3.1.3.3

Naslovnik

Duhovniki in drugi pastoralni delavci poznajo Naslovnik v knjiţni obliki, sistem PasIS
pa ponuja hitro in enostavno iskanje po imeniku vseh oseb, ki so na kakršen koli način
povezani s pastoralnim delom na Slovenskem. V iskalnik lahko vnesemo le ime,
priimek ali kraj in program nam prikaţe vse zadetke, ki ustrezajo iskalnemu nizu.
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3.1.4 Šifrant 1
V tem zavihku so šifranti, za katere imamo v ţupniji pristojnost in dolţnost, da sami
urejamo njihovo vsebino. Vsebina tega zavihka se spreminja glede na naše pristojnosti.
Torej je Šifrant 1 za ţupnije drugačen kot na primer za administratorja. Vsebino teh
šifrantov lahko za neko izbrano ţupnijo urejajo samo uporabniki, ki imajo pooblastilo
za to ţupnijo, torej se prijavijo v PasIS za delo v tej ţupniji.
Značilnost teh šifrantov je ta, da se številčijo znotraj vsake ţupnije posebej. V sklopu
ţupnije lahko urejamo šifrant katehistov. Tako v zavihku Šifrant 1 najdemo kategorijo
Splošni in znotraj te Katehisti. Tu lahko dodajamo katehiste, ki jih pozneje vključimo k
posameznim razredom pri zavihku Verouk. Katehist mora biti predhodno vnesen v
sistem kot oseba. Nato ga preko šifranta vnesemo v seznam. Če prihaja katehist iz druge
ţupnije, moramo pri iskanju navesti vsaj ime, priimek in kraj ali datum rojstva. V
kolikor kraja rojstva ne poznamo, lahko vnesemo %% in sistem išče med vsemi kraji
rojstva. Pri vsakem posamezniku lahko navedemo opombe, na primer dneve in ure, kdaj
lahko poučuje v naši ţupniji. V kolikor kateri od katehistov določeno leto ne poučuje v
naši ţupniji, ga označimo kot neaktivnega in ga tako izklopimo iz aktivnega seznama.
(Podpora Pasis 2015)

Slika 28: Katehisti.
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3.1.5 Šifrant 2

Kot se spreminja vsebina zavihkov glede na uporabnika, se spreminja tudi dostopnost
do posameznih zavihkov. Tako ima do zavihka Šifrant 2 dostop le administrator. (Česen
2016)

Slika 29: Šifrant 2.

3.1.6 Sistem

Tudi do zavihka Sistem ima dostop le administrator. Znotraj njega skrbi za varnost,
nadgradnje, popravke in razne druge nastavitve, s katerimi ne moremo operirati na ravni
ţupnije. (Česen 2016)

Slika 30: Sistem.

3.1.7 Program

Slika 31: Program.

49

Zadnji zavihek je namenjen osnovnim informacijam o programu, ponuja nam pomoč in
moţnost spremembe gesla. Lahko izberemo preprijavo. Ta nam omogoča hitro
preklapljanje med različnimi uporabniškimi dostopi, brez da bi ugasnili in ponovno
zagnali sistem PasIS. To je posebej uporabno v primeru, ko en ţupnik upravlja več
ţupnij oziroma ko ima posameznik dostop do večih uporabniških računov. Sistem lahko
nastavimo tako, da si zapomni, kaj smo imeli nazadnje odprto ali kakšen pogled smo
izbrali. To storimo z opcijo Shrani. Če pa ţelimo, da si sistem PasIS ne zapomni
pogleda oken, pa izberemo opcijo Briši. Ponuja nam pa tudi moţnosti za urejanje in
drugo delo z okni.

3.2 Orodjarna
V Orodjarni so nam na voljo trije pripomočki, ki nam olajšajo delo v ţupnijski pisarni,
in gumbi za delo v sistemu. S pomočjo teh gumbov lahko reţemo, kopiramo ali lepimo,
lahko se premikamo po zapisih, lahko urejamo, dodajamo, brišemo, shranimo,
potrjujemo, preklicujemo. Posamezne vnesene elemente lahko izvozimo v Microsoft
Word ali Excel, lahko jih natisnemo, pred tem pa nastavimo tiskalnik ali odpremo
predogled tiskanja. Nastavimo si lahko tudi mreţni pogled oziroma grid ali preverimo
informacije o zapisu. Večino teh funkcij lahko izvedemo tudi s pomočjo bliţnjic na
tipkovnici oziroma s tako imenovanimi hitrimi tipkami (na primer Alt + T za tiskanje).
(Podpora Pasis 2015)

Slika 32: Orodjarna.
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3.2.1 Koledar

Slika 33: Koledar.

Koledar je nepogrešljiv sestavni del vsake pisarne, zato tudi v sistemu PasIS zaseda
pomembno mesto. Ob prijavi v sistem se nam kar takoj ponudi na zaslonu. Na levi
strani vidimo manjši mesečni koledar, pod njim pa so gumbi, s katerimi lahko
preklapljamo med pogledi večjega koledarja. Izbiramo lahko med dnevnim, tedenski ali
mesečnim koledarjem, pri vsakem dnevu pa nam prikaţe tudi svetnika dneva oziroma
praznik. Izberemo lahko tudi kategorije, ki nam jih naj koledar prikazuje. Tako lahko
prikaz omejimo na maše, verouk, dejavnosti oznanila ali pa označimo prikaz ostalih
dejavnosti. Na podlagi teh kategorij vnesemo v koledar dogodke.
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Slika 34: Dogodek.

Če ţelimo zabeleţiti nek dogodek v koledar, izberemo gumb Dodaj v razdelku
Dogodek. Za vsak posamezen dogodek najprej izberemo kategorijo, nato vnesemo
datum ter uro začetka in konca trajanja. Nastavimo lahko opcijo celodnevnega dogodka.
Ponavljajočih dogodkov ni potrebno vnašati v sistem posamično in vsakič znova,
ampak se lahko samodejno zabeleţi vsak dan, teden ali mesec. S prostim vnosom
besedila lahko zabeleţimo opombe ali informacije, ki jih potrebujemo pri posameznem
dogodku. Vnesen dogodek je moţno posredovati tudi v koledarje drugih oseb ali ţupnij.
Posamezne dogodke lahko kasneje tudi urejamo ali kopiramo ali pa celoten koledar
enostavno natisnemo. Koledar nam omogoča funkcijo, da nas na dogodek opomni v
izbranem terminu pred navedenim pričetkom.
Oznanilni list
Koledar nam omogoča tudi izdelavo Oznanilnega lista (Priloga 7). Z namestitvijo
programa na računalnik se samodejno generira mapa Vizapplw na disku C, v njej pa
podmapa PasIS_skof, znotraj katere se nahaja mapa Predloge, ki ponuja več datotek,
med njimi tudi predlogo za oblikovanje Oznanilnega lista (OZNANILNI_list.dot).
Predlogo lahko poljubno spreminjamo in prilagajamo svojim ţeljam in potrebam. Z
vnosom dogodkov v koledar pod kategorijo Maša ali Dejavnosti oznanila se nam na
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predlogi izpišejo vnesene informacije, ki jih lahko pred tiskanjem še popravimo in
dopolnimo v programu Word. Gumba Predogled tiskanja in Tiskaj pri Oznanilnem listu
sta aktivna le pri tedenskem prikazu koledarja. (Podpora Pasis 2015)

Slika 35: Tisk Oznanilnega lista.

3.2.2 Opomnik
Da ne bi česa pozabili, nas spomni Opomnik. V Opomnik enostavno vnesemo datum in
uro začetka opomina oziroma obvestila ter vsebino. Ta nas z zaslonsko sliko ob
nastavljeni uri spomni na obvestilo, ki smo ga vnesli v sistem. Posamezen zapis lahko
vedno urejamo ali ga odstranimo iz opomnika.

3.2.3 Delovodnik
Sistem PasIS omogoča vodenje in pregled delovodnika oziroma opravilnega zapisnika v
digitalni obliki. Pri vnosu dokumenta v delovodnik moramo izbrati vrsto dokumenta,
datum in čas ter kratek opis. Listamo lahko med katalogom vseh dokumentov, med le
prejetimi, le izdanimi ali se pri iskanju in pregledu omejimo na vrsto dokumenta. Sistem
samodejno številči in označuje dokumente. (Česen 2016)
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Slika 36: Delovodnik.

3.3 Statusna vrstica
Statusna vrstica se nahaja na dnu okna. Na levi strani se izpisujejo obvestila o našem
uspešnem oziroma neuspešnem delu.

Slika 37: Statusna vrstica (obvestila).

Na desni strani so izpisane informacije o načinu povezave s centralo (povezava OK, ni
povezave), vklopljenih velikih ali malih črkah na tipkovnici (cap, CAP), načinu tipkanja
s prekrivanjem (OVR) ali vrivanjem (INS) črk, vključenem numeričnem delu
tipkovnice (NUM) ter o trenutnem datumu in času. (Podpora Pasis 2015)

Slika 38: Statusna vrstica (informacije).
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4. Uporaba sistema PasIS v ţupniji Beltinci z njegovimi
prednostmi in slabostmi

Sistem PasIS je bil v ţupniji Beltinci nameščen in prvič uporabljen v septembru leta
2013. V Beltincih so vodenje matičnih knjig s pomočjo sistema PasIS uvedli z letošnjim
letom (2016). Kljub temu še vedno vzporedno zapisujejo in vodijo tudi klasične knjige,
kar predstavlja dvojno delo in vsaj podvojeni čas za vpise. (Benkovič 2016)

4.1 Krstna knjiga
Obe vrsti knjig zahtevata vpis datuma, kraja in ţupnije rojstva in krsta. Pri klasičnih
knjigah najprej navedemo le ime krščenca in morebitno krstno ime, medtem ko je v
sistemu PasIS viden tudi otrokov priimek, otrokovo ime in krstno ime pa se pokaţeta v
ločenih rubrikah. Dandanes ni nujno, da otrok nosi le očetov priimek. Lahko ima
materinega ali pa kar oba. Včasih se starši odločijo tudi za dve imeni, kar pri zapisu v
klasično knjigo ni bilo vedno jasno ločeno od krstnega imena. Zato je bilo v klasičnih
knjigah to potrebno še posebej zaznamovati pri zapisu, da kasneje ne bi prišlo do napak.
V programu PasIS vnesemo tovrstne podatke posebej, da so ţe na prvi pogled jasni in
nedvoumno razvidni.
Veliko ţensk v današnjem času ohrani dekliški priimek in doda moţevega. V zapisu v
matičnih knjigah to pogosto ni razvidno in lahko pride do napake. Sistem PasIS tovrstne
napake odpravi, saj mater vnesemo s pomočjo šifranta, kjer so razločno vidni njeni
podatki.
Pri podatkih o botru (botrih) novejši obrazec v klasičnih matičnih knjigah predvideva le
priimek, ime in poklic. Včasih se imena in priimki podvajajo, zato je morda tu primerno
zabeleţiti tudi naslov botra, kot je to razvidno ţe iz nekaterih starejših krstnih knjig. V
sistemu PasIS vnesemo botra iz šifranta oseb. To pomeni, da je ta oseba ţe vnesena v
sistem in vidimo vse njegove podatke, dejavnosti in druge informacije, da ne bi prišlo
do zamenjav. Za botre iz drugih ţupnij je potrebno izdati in podpisati obrazec za izjavo
o sposobnosti za botra (Priloga 8), v prihodnosti pa to več ne bo potrebno, saj bodo vse
potrebne informacije vidne v sistemu PasIS. V klasični knjigi je en prostor za botra, tudi
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če je le-teh več, medtem ko v sistemu PasIS bolj pregledno vidimo podatke o
posameznem botru. V starejših knjigah je na voljo tudi rubrika o podatkih babice, ki je
prisostvovala porodu.
Ker je po Zakoniku cerkvenega prava (kan. 535) potrebno v krstno knjigo pod opombe
zapisovati informacije o birmi, posvojitvah, zakonu, svetih redih in drugo, so včasih v
ţupniji Beltinci uporabljali pečat za vpis birme, na katerem je pisalo: >Birman-a v
Beltincih in datum.< Tako ni bilo potrebno pri vsaki osebi posebej ročno zapisovati
podatkov.

Slika 39: Krstna knjiga ţupnije Beltinci.

Ko posameznik zaprosi za krstni list, izda le-tega ţupnik na podlagi matične knjige. Na
poseben obrazec mora prepisati podatke, kot so zapisani v krstni knjigi, kot vsak drugi
dokument pa ga mora vnesti še v opravilni zapisnik. Sistem PasIS to delo poenostavi,
saj v primeru, da je oseba vnesena v sistem, krstni list hitro in elegantno natisnemo, če
pa je naslovnik ţupnija, ki uporablja sistem PasIS, pa pot do krstne ţupnije sploh ni več
potrebna, saj lahko ţelene informacije pridobi kar sam z enostavnim vpogledom v
sistem.
Program PasIS omogoča tudi enostaven tisk pooblastila za podelitev krsta in potrdilo o
opravljenem krstu. Pooblastilo za krst drugod pa lahko ţeleni ţupniji oddamo kar preko
sistema PasIS enostavno s klikom na posebni gumb za predajo pooblastila. Tako nam je
prikrajšano tiskanje in pot do pošte. Ko je zakrament v drugi ţupniji vpisan v matično
knjigo, se v matični knjigi ţupnije, ki je izdala pooblastilo za podelitev zakramenta,
avtomatsko vpiše zakrament kot ničelni vpis. (Podpora Pasis 2015)
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Pri klasičnih matičnih knjigah se je pogosto dogajalo, da se razni zaznamki niso
vpisovali v krstne knjige kot na primer poroka ali smrt. Ob tem je lahko prišlo do raznih
nevšečnosti, ki jih nov sistem odpravi, saj se podatki samodejno generirajo. Pri pregledu
klasične krstne knjige tudi ne vidimo morebitne smrti staršev oziroma drugih sprememb
(selitve …), kar nam sistem PasIS sedaj omogoča preko pregleda osebnega lista in tako
ponuja več informacij na enem mestu.

4.2 Poročna knjiga
Same rubrike pri klasični poročni knjigi so skoraj identične tistim v sistemu PasIS.
Sistem ima predvsem to prednost, da so vpisi posameznih rubrik bolj razločni in
razdeljeni v več manjših okvirčkov, medtem ko je v klasičnih knjigah odrejen en
okvirček za več informacij. Tako na primer pri vpisu ţeninovega ali nevestinega imena
v isti okvirček zapišemo tudi priimek, poklic in vero, kar je pogosto preveč natrpano in
nerazločno.
Pri vpisu prič je v klasičnih knjigah enoten okvirček za obe priči, vpisujemo pa priimek,
ime in poklic prič. V programu PasIS so posamezne kategorije razdeljene med sabo,
namesto poklica prič pa se pokaţe njihov naslov. Glede na to, da lahko priče poiščemo s
šifrantom, lahko njihov poklic in ostale podatke enostavno najdemo v sistemu.
Ko bodo vse ţupnije redno vpisovale podatke v sistem, zaročencem ne bo več potrebno
iti osebno na ţupnijo krsta in zaprositi za krstni in samski list, ampak bo poročitelj
oziroma tisti, ki bo izpolnjeval zapisnik pred poroko, sam našel vse potrebne podatke in
informacije v sistemu. Tudi za osebe iz domače ţupnije ne bo potrebno več iskati in
preverjati podatkov v matičnih knjigah, saj se nam bodo prikazali v sistemu. Tudi vpisi
o poroki bodo v prihodnosti zaznamovani v krstni knjigi samodejno, da ne bo več
potrebno pošiljati obvestil krstnim ţupnijam, a dokler se bodo zapisovale še klasične
matične knjige, ostaja pošiljanje obvestil stalnica.
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4.2.1 Poročni zapisnik in drugi obrazci ob poroki

Kljub sodobni tehnologiji je pri poročnem zapisniku, oklicih, odpustnicah, spregledih in
drugih obvestilih, vezanih na zakrament zakona, še vedno potrebno natisniti obrazce. Te
sicer lahko izpolnimo v sistemu PasIS, a jih je potrebno podpisati lastnoročno in
nekatere poslati po navadni pošti.
PasIS ponuja malo drugačen poročni zapisnik, kot smo ga vajeni. Vsebuje naslednje
sklope:
I. sklop vsebuje 3 strani:
1. stran: osnovni podatki o ţeninu in nevesti;
2. stran: a) dokumentacija, ki potrjuje samski stan, b) razdiralni zadrţki, c) spraševanje
zaročencev o privolitvi;
3. stran: izjava ţenina in neveste.
Ta sklop lahko natisnemo iz menija, ko shranimo Pripravo na poroko.

II. sklop:
1. stran: prejeti spregledi, podeljena pooblastila (odpustnica) in zapisnik o poroki.
(Podpora Pasis 2015)

Pooblastilo za izvedbo zakramenta drugod lahko oddamo tudi preko sistema PasIS tako,
da izberemo ţupnijo, ki ji dovoljujemo izvedbo. Za klasično posredovanje dovoljenja je
v veljavi poseben obrazec (Priloga 9).
Ker leţi ţupnija Beltinci na versko mešanem območju, beleţijo veliko mešanih porok.
Za sklenitev take poroke je potrebno pridobiti posebno dovoljenje. To storimo s
pomočjo obrazca, ki ga izpolnimo skupaj z ţupnikom. Vanj zapišemo osnovne podatke
o ţeninu in nevesti, razloge, ki jih navaja katoliška stran za sklenitev zakona in
ţupnikovo mnenje glede izpolnjevanja pogojev (Priloga 10).
Pred sklenitvijo mešanega zakona katoliška stran pisno izjavi, da bo ostala zvesta
katoliški Cerkvi in bo po njenih vzorih in načelih vzgajala in krstila otroke, ki se bodo
rodili v tem zakonu. Seznanjenost o katoliškem nauku o zakonu in njegovih bistvenih
lastnostih kakor tudi o zakonskih dolţnostih pisno potrdi tudi ţupnik. Ţupnik s tem
podpisom tudi izjavi, da nima razloga za sklepanje, da bi kateri izmed zaročencev
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izključeval prave namene zakona in njegove bistvene lastnosti. Izjave izpolnimo s
pomočjo posebnega obrazca (Priloga 11).

4.3 Knjiga oklicev
V ţupniji Beltinci so v navadi ustni oklici pred poroko, ki se beleţijo v poseben zvezek
za oklice brez opredeljenih rubrik. Običajno pri oklicih navedemo ime, priimek, rojstne
podatke, vero, poklic, naslov in podatke o starših zaročencev v opisni obliki. Ustnemu
oklicu je običajno dodana tudi prošnja po molitvi za mlado druţino, ki pa ni zapisana v
zvezku.
Naznanilo in sporočilo oklicev v primeru, da prihaja kateri izmed zaročencev iz druge
ţupnije, se v njegovo ţupnijo pošlje preko posebnega obrazca (Priloga 12), ki vsebuje
vse potrebne podatke za oklic v tamkajšnji ţupniji. Sistem PasIS nam omogoča
enostaven tisk oklicnega lista, da nam ni potrebno ročno izpolnjevati podatkov, a za
zdaj je še vseeno potrebno obvestilo poslati po pošti.

4.4 Mrliška knjiga
V sistem PasIS lahko vnesemo informacijo o smrti posameznika ţe na osebni list. Tam
lahko zabeleţimo datum smrti, kraj smrti in vzrok smrti. Po vnosu smrti se pred
imenom na druţinskem listu spremeni oznaka iz zelene v črno, kar nam ţe na prvi
pogled priča o smrti te osebe.
Beleţenje podatkov o pogrebu v programu PasIS se razlikuje od klasičnih matičnih
knjig. Kraj smrti v sistemu PasIS ne ponuja izbire natančnega naslova kraja smrti kot pri
klasični mrliški knjigi, ampak nam daje štiri moţnosti: doma, bolnišnica, dom starejših
občanov ali drugje. Pri osebi, vneseni v sistem, se ob vnosu v matično knjigo izpišejo
osebni podatki, ki vključujejo ime, priimek, stan in poklic umrlega. Pri klasični knjigi ni
predvidenega zapisa poklica, čeprav ta podatek v ţupniji Beltinci redno dopisujejo. V
klasičnih knjigah navadno zapišemo osnovne podatke o starših ali soporočencu
umrlega. Sistem PasIS pa nam daje vpogled tako med vnesene starše kot soporočenca.
Ostali osnovni podatki umrlega se v sistemu generirajo avtomatično.
59

Slika 40: Mrliška knjiga ţupnije Beltinci (prvi del).

Pri navajanju vzroka smrti so v programu PasIS na voljo starost, bolezen, nesreča,
samomor, umor in drugo. Pri klasičnih mrliških knjigah tako lahko vnesemo natančnejši
podatek o vzroku smrti. V ţupniji Beltinci običajno zabeleţijo tudi, za kakšno bolezen
je šlo oziroma natančneje opredelijo vzrok smrti (prometna nesreča, rak, zastoj srca …).
Sistem PasIS omogoča, da označimo le s klikom (torej brez dolgotrajnega pisanja),
katere zakramente je pokojnik prejel (spoved, obhajilo, maziljenje), ali je redno
prejemal zakramente oziroma morebitno neprevidenost. Klasična knjiga tu omogoča še
vpis podeljevalca teh zakramentov.
Pri klasični mrliški knjigi navedemo še pokopovalca in njegovo sluţbo ter pokopališče,
kjer je rajni pokopan. Pri matični knjigi v sistemu PasIS pa dodamo še podatek o
načinu pokopa. Izbiramo lahko med krsto, ţaro in raztrosom.
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Slika 41: Mrliška knjiga ţupnije Beltinci (drugi del).

Škofija Murska Sobota je na 9. seji Duhovniškega sveta v letu 2014 predstavila in
uvedla obrazec Darovi ob smrti pokojnega (Priloga 13). (Glavan 2015, 15) Ta obrazec
je namenjen beleţenju darov, ki jih podarijo sorodniki, prijatelji in znanci ob smrti.
Obrazec, ki predvideva vpis dekanije, ţupnije, osnovnih podatkov o pokojniku in
pogrebu, sluţi za pregleden vnos podatkov o darovalcu in višini daru. Posameznik lahko
nameni svoj dar za svete maše, za cerkev ali Halasov sklad. Izročitelj in prejemnik s
podpisom potrdita, da sta bila denar in seznam predana.

4.5 Birmanska knjiga
Pred pristopom k zakramentu svete birme je potrebno izdati birmanski kartonček
oziroma prijavnico. Le-to lahko katehet hitro in enostavno natisne s pomočjo programa
PasIS.
Za razliko od matičnih knjig birmanska knjiga obsega le eno stran v vezani knjigi.
Podatki o starših in botrih so skrčeni le na ime in priimek. V beltinski birmanski knjigi
pa pri starših niti ne zapisujejo priimka, saj se o njem sklepa na podlagi priimka otroka,
čeprav knjiga to predvideva.
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V klasični matični knjigi so zabeleţeni še kraj in datum rojstva in krsta ter ţupnija
bivališča, medtem ko knjiga v programu PasIS predvideva tudi vnos celotnega naslova
birmanca.
V programu PasIS tako vidimo več podatkov o birmancu, starših in botrih, saj jih
vnašamo z osebnim listom s pomočjo šifranta, kjer so vidni vsi podatki o osebah.

Slika 42: Birmanska knjiga ţupnije Beltinci.

4.6 Opravilni zapisnik
V ţupniji Beltinci za zdaj vodijo opravilni zapisnik oziroma delovodnik le še po starem,
torej v zvezku.

Slika 43: Opravilni zapisnik (prvi del).
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Slika 44: Opravilni zapisnik (drugi del).

Iskanje posameznega dokumenta je tako dolgotrajno, saj se skupaj beleţijo vsi
dokumenti, tako odposlani kot prejeti ne glede na vrsto dokumenta. To opravilo bo z
uporabo sistema PasIS olajšano, saj bo program sam poiskal ţeleni dokument. Hkrati bo
olajšano tudi beleţenje, saj bo sistem avtomatično oštevilčil in označil dokument.

4.7 Intencijska knjiga
V ţupniji Beltinci vodijo skupno intencijsko knjigo za vse duhovnike, ki je pravzaprav
zvezek z označenimi meseci, tedni in dnevi, kamor zapisujejo prejete mašne namene. V
razpredelnico vpisujejo namen glede na datum in uro, kdaj ţeli darovalec, da se maša
obhaja. Sistem PasIS ne omogoča vodenja intencijske knjige. Pogovori o tem so sicer
potekali, a so se ustvarjalci programa odločili, da so to preveč osebni podatki, da bi bili
vidni v sistemu. (Česen 2016) Takšna oblika intencijske knjige, kot jo poznajo v
Beltincih, najbrţ ne bi bila sporna, če bi jo umestili v sistem PasIS, bolj vprašljive bi
bile knjige, v katerih beleţijo tudi višino prejetega daru.

Slika 45: Intencijska knjiga ţupnije Beltinci.
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4.8 Oznanilna knjiga
Ţupnija Beltinci izdaja dvakrat na mesec Ţupnijski list (Priloga 14). Verniki ga lahko
vzamejo na dom ali ga pogledajo na spletni strani ţupnije. (Ţupnija Beltinci 2014) V
Ţupnijskem listu je na prvi strani običajno uvodno razmišljanje, spodbuda ali drugo
primerno besedilo, ki je največkrat vezano na čas v cerkvenem letu oziroma bliţajoče se
praznike. Nato sledijo obvestila, priporočila ali navodila za vernike in napovednik
dogodkov oziroma informacije o dogajanju v ţupniji ali Cerkvi na sploh. Na koncu je
napovednik maš in mašni nameni. Duhovnik pri oznanilih pri nedeljski maši povzame
glavne točke Ţupnijskega lista in posebej opozori na pomembne informacije. Ţupnijske
liste shranjujejo v ustreznih fasciklih in jih ob koncu leta dajo vezati.
Izdelavo Oznanilnega lista omogoča tudi sistem PasIS, vendar se njegove uporabe v
ţupniji Beltinci ne posluţujejo, saj njihov Ţupnijski list vsebuje razne vsebine, besedila
in več informacij, kot jih predvideva omenjeni program.

4.9 Pastoralni koledar
V ţupniji Beltinci vodijo koledar na priročnem namiznem koledarju, kamor vpisujejo
vse dogodke. Dosledno in sprotno vpisovanje posameznih dogodkov je na tej ţupniji še
posebej pomembno, saj v ţupniji deluje in ţivi več duhovnikov. Vsak posameznik tako
dogodek vpiše v koledar in z rednim pregledovanjem in dopolnjevanjem ter
primerjanjem skrbi, da ne bi prišlo do podvajanja.
V Beltincih še ne uporabljajo koledarja v sistemu PasIS. Na večji ţupniji tak koledar
najbrţ ni najbolj praktičen, saj si z njim vezan le na uporabo v enem prostoru.
Razvijalci programa ţe razmišljajo o razvoju aplikacije, ki bi jo lahko uporabljali na
pametnih telefonih in tablicah (tudi različni operacijski sistemi), vnesene informacije pa
bi se sproti osveţevale na aparatih vseh uporabnikov. Izvoz koledarja je ţe bil testiran,
tako da bo v prihodnosti tudi uporaba koledarja v sistemu PasIS bolj mobilna. (Česen
2016)
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4.10

Status animarum – knjiga župljanov

Vodenje statusa animarum se je v ţupniji Beltinci zaključilo v osemdesetih letih z
odhodom takratnega ţupnika Janka Škrabana (1945–1986). Do takrat so se vodili
kartotečni listi za posamezno druţino. (Benkovič 2016)

Slika 46: Kartotečni list ţupnije Beltinci.

Leta 2013 se je z namestitvijo programa PasIS pričelo vodenje oseb na druţinskih listih
v sistemu. Za začetek ponovne vzpostavitve statusa po skoraj treh desetletjih, tokrat v
elektronski različici, je bilo potrebno najprej pridobiti informacije o vsaki druţini. V
Beltincih so se poizvedovanja in zbiranja podatkov lotili s pomočjo obrazca (druţinske
kartoteke) (Priloga 15), ki so ga razdelili veroučencem. Ti so ga doma s starši izpolnili
in vrnili na ţupnišče. V ţupnijsko pisarno se je vrnilo veliko neizpolnjenih obrazcev z
obrazloţitvijo, da so vsi ti podatki ţe nekje zapisani in da se vernikom ne zdi vredno
iskati informacij. Pasivnosti je najbrţ botrovala prenizka ozaveščenost oziroma
informiranost vernikov o pomenu izpolnjevanja in pridobivanja verodostojnih podatkov.
Pri precejšnjem deleţu izpolnjenih obrazcev so se ugotovile tudi nepravilnosti ali
pomanjkljivosti. Teţava se je pojavila predvsem pri podatkih, povezanih z zakramenti.
Veliko ljudi namreč ni izpolnilo podatkov o datumu krsta, obhajila in birme, še večji
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problem pa je predstavljalo dejstvo, da je veliko ljudi zapisalo nepreverjene datume, ki
po primerjanju z matičnimi knjigami niso bili ustrezni. Primerjanje podatkov z
matičnimi knjigami se je sicer izkazalo za precej učinkovito, a tudi teţavno in zamudno
za tako veliko ţupnijo, kot je beltinska. V primerih, ko je posameznik prejel zakrament
v drugi ţupniji, pa je bilo tovrstno preverjanje praktično nemogoče.
Nemalokrat se podatek o poklicu na obrazcu ni skladal s ponujenimi podatki, ki so na
voljo v sistemu PasIS, in tako je bilo potrebno vnesti poklic, ki je najbliţji zapisanemu.
Tu se je večkrat izkazalo kot nejasno tudi dejstvo, da je na obrazcu prostor le za vpis
poklica, medtem ko nam je sistem PasIS ponujal moţnost ločenega vpisa tako poklica
kot izobrazbe.
Sistem tudi ne predvideva označbe za civilno ločene. Res je, da je civilno ločena oseba
še vedno cerkveno poročena, a je to pomembna informacija za vpogled v neko druţino.
Za zdaj obstaja le moţnost, da se ta informacija zabeleţi med opombe.
Teţave z elektronskim vpisovanjem v druţinske liste se pojavljajo torej predvsem pri
vpisovanju za nazaj, a je v prehodnem obdobju to neizbeţno. Veliko laţje je voditi
sezname, če vpišemo druţino na primer takoj ob poroki, krstu otroka ali vpisu k
verouku in kasneje le dopolnjujemo in osveţujemo podatke.

4.11

Veroučni seznam

Skupnega veroučnega seznama v ţupniji Beltinci ne poznajo. Z veroučnim letom
2015/2016 so prvič začeli oblikovati veroučne razrede v sistemu PasIS, sezname z
znanjem, obiskom verouka in maše, domačimi nalogami, sodelovanjem in drugimi
dejavnostmi učencev pa še vedno vodi vsak katehet posebej v svojem Seznamu
veroučencev in dnevniku, ki pa ga običajno ne hrani trajno. Glede na to, da po navadi
veroučenec v času šolanja zamenja vsaj dva ali tri katehiste, teţko najdemo podatke o
celotnem veroučnem šolanju posameznika na enem mestu. (Benkovič 2016)
V ţupniji Beltinci so nekaj let vodili podatke o šolanju veroučencev na veroučnih
kartončkih, a so to prakso opustili. (Kučko 2016)
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Slika 47: Veroučni kartonček (prva stran).

Slika 48: Veroučni kartonček (zadnja stran).

Tako sedaj nimajo podatkov o posameznem veroučencu in njegovem šolanju ali
drugega poenotenega sistema, ki bi omogočal spremljanje večletnega šolanja
posameznega učenca in njegovega znanja. Podatki o izobraţevanju in prejemu
zakramentov se učencem vpisujejo v Veroučno spričevalo (izkaz).
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Slika 49: Veroučno spričevalo.

Tako je edini dokaz o dokončanju posameznega letnika verouka le izkaz, ki ga dobi
učenec ob koncu vsakega veroučnega leta. Dokaz o veroučnem izobraţevanju je včasih
potreben pri pripravi na sprejem katerega od zakramentov ali pri dokazovanju
primernosti za botra.
Sistem PasIS nam omogoča vpis teh podatkov o veroučencu, njegovem znanju,
sodelovanju in drugih podatkih v veroučni karton, ob koncu vsakega veroučnega leta pa
izpis le tega v obliki listine. S takšnim sistemom se pribliţamo praksi osnovnega
šolstva, ki je z uvedbo devetletne osnovne šole ukinilo izkaz v obliki knjiţice. Tako
poleg računalniško izpisanega spričevala hkrati vodimo evidenco.

4.12

Knjiga previdenih in bolnikov

Odkar v ţupniji Beltinci deluje dom za ostarele, je potreba po zakramentih bolniškega
maziljenja, sprave in obhajila za bolnike večja, kot je bila prej. V ta namen so začeli
voditi seznam bolnikov in previdenih. Seznam vodijo v zvezku brez posebnih rubrik.
Vanj zabeleţijo osnovne podatke o podeljenih zakramentih, kar jim pomaga tudi pri
vodenju statistike in vpisih v matične knjige ob smrti. (Kučko 2016)
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4.13

Imovinske knjige

Za pregled nad inventarjem ţupnij obstaja poenoten sistem za celotno Cerkev na
Slovenskem (Vasco), za računovodske storitve ţupnije Beltinci pa skrbijo na škofiji
Murska Sobota. Podatke o mašnih nabirkah vodi meţnar v posebni knjigi, darovi za
obnovo ţupnijske cerkve pa se beleţijo na posebnih blokih, kamor se zapisujejo tudi
podatki o darovalcu. (Benkovič 2016) Sistem PasIS za zdaj še ne ponuja funkcij,
povezanih s finančnim poslovanjem ţupnij, ki pa najbrţ niti ni potreben, saj za to
obstajajo omenjeni drugi programi.

4.14

Naslovnik

V ţupniji Beltinci je še vedno v uporabi knjiţna oblika Naslovnika, saj je s pomočjo
imenskega kazala iskanje hitro in enostavno ter se ni potrebno prijavljati v sistem za
pridobitev iskane informacije.

4.15

Vizitacija in prepis matičnih knjig

Ker se v ţupniji še vedno vodijo klasične matične knjige, je vsako leto potrebno
pripraviti njihov prepis in ga ob koncu leta posredovati ordinariatu. Na seji SŠK
februarja 2016 je bil sprejet sklep, da je z vpisovanjem zakramentov v matične knjige
sistema PasIS moţno ob koncu leta zapise enostavno natisniti in jih ni treba ponovno
prepisovati. (Česen 2016)
Vizitator redno pregleduje zapisovanje matičnih in drugih knjig na ţupniji. Pregled
označi v posamezni knjigi z datumom in podpisom. Ko bo uporaba sistema PasIS
postala stalnica, osebna vizitacija na ţupniji najbrţ ne bo več potrebna, saj bo imel
vizitator vpogled v zapisovanje knjig na daljavo.
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Slika 50: Vizitacija.

4.16

Statistika

Od leta 2014 v ţupniji Beltinci pripravljajo statistiko s pomočjo sistema PasIS.
(Benkovič 2016) Prednost takšnega vodenja je v tem, da se določeni podatki izpolnijo
in seštejejo sami, kar pripomore k zmanjšanju napak ter hitrejši in enostavnejši
obdelavi. Obrazcev, izpolnjenih v sistemu PasIS, tudi ni potrebno tiskati in pošiljati
škofiji, saj ima Pastoralna sluţba dostop do njih preko programa. (Glavan 2014, 248)
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Zaključek
Po podatkih podporne sluţbe PasIS je razvidno, da je leta 2014 sistem PasIS vsaj 1-krat
uporabilo 137 slovenskih ţupnij, leta 2015 pa ţe 441. Ta podatek pa ne pomeni, da
tolikšen deleţ ţupnij dejansko uporablja PasIS v praksi. V letu 2015 je več kot 5-krat do
sistema dostopalo 136 ţupnij, več ko 40-krat pa le 40 ţupnij. (Česen 2016)

Leto

Število dostopov
skupaj

Število različnih
ţupnij

Ţupnije – dostop
več kot 5-krat

2014
2015

1377
7407

137
441

47
136

Ţupnije –
dostop več kot
40-krat
7
40

Tabela 1: Prijave uporabnikov v sistem (dostopi).

Glede na odstotek ţupnij, ki so v sistem v letu 2015 dostopale vsaj 5-krat, je najbolj
dejavna škofija v Kopru, sledi ji murskosoboška, najmanj dejavna pa je celjska. (Česen
2016)

Graf 2: Število ţupnij, ki so se prijavile več kot 5-krat, glede na število vseh ţupnij v škofiji.

Duhovniki, predvsem starejši, se ne znajdejo pri delu z računalnikom. Sam sistem pa
zahteva precej učenja in spoznavanja tudi od mlajših, bolj veščih računalniških znanj.
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Škofije so s pomočjo Sluţbe za informatiko Slovenske škofovske konference v ta
namen organizirale več izobraţevanj za ţupnike oziroma njihove pooblaščence, nudijo
pa tudi spletno pomoč in podporo.
V ţupniji Beltinci so sistem PasIS namestili in prvič uporabili leta 2013, a so z
vpisovanjem v matične knjige pričeli komaj z letošnjim letom (2016). (Benkovič 2016)
Rubrike klasičnih matičnih knjig in tistih v sistemu PasIS se razlikujejo le v nekaj
podrobnostih, bolj opazna razlika pa je pri samem načinu vpisovanja. V novih maticah
ne vpisujemo podatkov o osebah vsakič znova, ampak osebo poiščemo izmed ţe
vpisanih v šifrantu. Ne le da se s tem skrajša čas vpisovanja, veliko manj verjetne so
tudi napake pri zapisu. Z vpisovanjem podatkov s pomočjo tipkovnice so se premostile
tudi teţave, povezane s čitljivostjo in razločnostjo pisanja, kar pa ne pomeni, da so
napake pri zapisih preteklost. Tudi pri vnosu s tipkovnico se lahko hitro zatipkamo in
napišemo kaj narobe. Sistem nas samodejno opozarja na nekatere tehnične napake.
Tako kot v primeru, ko datum krsta ne more biti manjši od datuma rojstva. Program
PasIS nam je torej lahko v pomoč pri zmanjševanju napak pri vnosu podatkov.
Program PasIS med drugim omogoča tudi izdajanje raznih listin (krstni list, pooblastilo,
birmanska prijavnica …) z le nekaj kliki, brez dolgotrajnega prepisovanja podatkov. Ko
bodo vse ţupnije redno uporabljale PasIS, takšno izdajanje listin niti ne bo več
potrebno, saj bo vse potekalo preko spleta, s čimer bodo skrajšane poti za pridobitev
ţelene listine.
Sistem PasIS omogoča tudi veliko drugih dejavnosti, a v ţupniji Beltinci še ne
uporabljajo vseh. Nekaj moţnosti bo ostalo neizkoriščenih, vse dokler ne bo sistema
uporabljala večina ţupnij, a na bolj odmaknjenih ţupnijah lahko predstavlja osnovno
oviro za uporabo programa PasIS ţe potreba po spletni povezavi. Sistem za zdaj deluje
le v okolju Windows, vendar razvijalci menijo, da je le še vprašanje časa, kdaj bo PasIS
dosegljiv kot spletna aplikacija in tako dostopen tudi uporabnikom drugih računalniških
okolij. (Česen 2016)
Ob tem se nam lahko zastavi še vprašanje o varnosti podatkov tako v knjiţni kot v
digitalni obliki. Matice v knjiţni obliki lahko najeda zob časa ali se poškodujejo, morda
celo izgubijo, njihova digitalna različica pa lahko klone v primeru sesutja streţnikov ali
drugih tehničnih teţav, a je slednje najbrţ manj verjetno, saj so streţniki sistema PasIS
podprti z varnostnimi sistemi, kar omogoča boljši način hrambe dokumentov in
informacij za zanamce. (Česen 2016) Digitalizacija matičnih knjig omogoča tudi
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enostavnejše iskanje in zbiranje podatkov rodoslovcem ter varčevanje prostora v
arhivih.
Z uporabo računalnika smo tudi prostorsko omejeni, saj lahko upravljamo s sistemom le
v območju spletne povezave ali pa moramo ţelene podatke natisniti, medtem ko lahko
knjigo ali listino enostavno prenesemo na druge lokacije.
Delo v ţupnijski pisarni je ţe v preteklosti zahtevalo veliko časa, natančnosti,
doslednosti in organiziranosti. Z uvajanjem sistema PasIS se to delo podvaja, saj je
potrebno večino stvari zapisati tako ročno kot v sistem. Vendar je to le prehodno
obdobje, saj bo sčasoma vse zapisovanje potekalo s pomočjo računalnika. Prilagajanje
na nov sistem je še posebej zahtevno za starejše duhovnike, ki niso vešči računalniških
spretnosti in v ţupnijah, kjer deluje le en duhovnik. V tem primeru je najbrţ
najprimerneje, da za pomoč pri tem opravilu angaţirajo mlajše laike. Pri tem je potrebna
preudarnost, saj je zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov lahko občutljive narave.
To se je izkazalo tudi v ţupniji Beltinci, ko nekateri verniki niso ţeleli izpolniti
druţinske kartoteke, ki bi pomagala pri vnosu oseb v sistem. Ob primerni razlagi in
poučenosti vernikov o sistemu PasIS bi bilo takšnega neodobravanja nad zbiranjem
podatkov najbrţ manj. (Benkovič 2016)
Uvajanje in prilagajanje na sistem PasIS bo najbrţ dolgotrajno in dokaj zahtevno,
vendar je na dolgi rok modernizacija v ţupnijski pisarni nepogrešljiva. Ne le da bo z
nekaj prakse delo v ţupnijski pisarni enostavnejše in kakovostnejše, s pomočjo
modernih tehnologij bo Cerkev stopala v korak s časom.
Naklonjenost modernim tehnologijam kaţejo tudi na vrhu Katoliške cerkve, saj se je
leta 2009 papeţ Benedikt XVI. pridruţil mnoţici na spletnem omreţju Facebook in
iPhone, leta 2011 pa je ustvaril prvi zapis na socialnem omreţju Tweeter, njegovemu
zgledu pa sledi tudi sedanji papeţ Frančišek. (BBC 2011) Na spletu najdemo tudi
celotno Sveto pismo (Svetopisemska druţba Slovenije 2014) in mnoţico spletnih strani,
ki so tako ali drugače povezane s katoliško vero.
Preko spleta se lahko vernikom pribliţamo, ne moremo pa z računalnikom in virtualnim
svetom nadomestiti osebnega stika, medsebojnega dialoga in druţenja. Ob vsej moderni
tehnologiji in prilagajanjem sodobnemu načinu ţivljenja ne smemo pozabiti, da sta za
katoliške vernike medsebojno druţenje in skupna molitev nepogrešljiva za ţivljenje
vernika v občestvu. Cerkev mora preudarno postaviti meje, do kod lahko seţejo
sodobne tehnologije, da ne bo misala na oltarni mizi nekoč zamenjal tablični računalnik
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oziroma da bi se verniki udeleţevali svete maše le virtualno ali se celo spovedovali
grehov v spletnih klepetalnicah.
Sistem PasIS od upraviteljev ţupnij za zdaj zahteva veliko učenja in privajanja ter
predvsem časa, vendar bo sčasoma njegova uporaba pripomogla k hitrejšemu,
enostavnejšemu in kvalitetnejšemu delu v ţupnijski pisarni.
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Povzetek
Namen diplomskega dela »Pomen in uporabna vrednost vpeljave sistema PasIS za
pastoralno delovanje v ţupniji Beltinci« je predstaviti dosedanjo prakso vodenja
matičnih in pastoralnih knjig ter drugih listin na ţupnijah in nov računalniški sistem
PasIS, ki je namenjen poenotenju in izboljšanju vodenja matičnih knjig, primerjati oba
načina vodenja knjig in listin ter ugotoviti pomen modernizacije ţupnijske pisarne.
Diplomska naloga je sestavljena iz treh večjih sklopov. V prvem delu je teoretično
opisano delo po ţupnijskih pisarnah, natančneje pa so predstavljene knjige in listine, ki
jih uporabljajo v ţupniji Beltinci, in sam način njihovega vodenja. V tem delu je na
kratko predstavljena tudi zgodovina ţupnije Beltinci.
V drugem delu je predstavljen pastoralno informacijski sistem. Opisane in grafično
prikazane so vse funkcije in moţnosti, ki jih sistem omogoča.
V zadnjem sklopu je opisana primerjava klasičnega načina vodenja matičnih knjig in
drugih listin z novim, pastoralno informacijskim sistemom. Predstavljene so tudi
novosti, ki jih sistem prinaša v ţupnijske pisarne. Prikazane so prednosti in slabosti
posameznega načina dela v ţupnijski pisarni v Beltincih, teţave pri vpeljevanju novega
sistema in pomen sodobnih tehnologij za upravitelje ţupnij.
Ključne besede: pastoralno informacijski sistem, PasIS, ţupnija Beltinci, matične
knjige, ţupnijska pisarna
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Zusammenfassung
Der Zweck der Diplomarbeit mit dem Titel »Die Bedeutung und Gebrauchswert der
Einführung des Systems PasIS für die Pastoraltätigkeit in der Pfarre Beltinci« ist, die
bisherige Praxis der Führung der Kirchenbücher und pastoralen Bücher, so wie auch
anderen Urkunden in den Pfarren vorzustellen. Eine weitere Aufgabe war auch das neue
Computersystem PasIS, das zur Vereinheitlichung und Besserung der Führung der
Kirchenbücher bestimmt ist, vorzustellen, die Führung der Bücher und Urkunden von
beiden Arten zu vergleichen und feststellen, was die Modernisierung für die Pfarre
bedeutet.
Die Diplomarbeit besteht aus drei größeren Teilen. Im ersten Teil wird die teoretische
Arbeit in Pfarrämtern beschrieben. Genauer sind aber durch ihre Art und Weise die
Bücher und Urkunden vorgestellt, die in der Pfarre Beltinci verwendet werden. In
diesem Teil ist auch eine kurze Geschichte der Gemeinde Beltinci beschrieben.
Im zweiten Teil wird das pastorale Informationssystem dargestellt. Beschrieben und
graphisch dargelegt sind alle Funktionen und Möglichkeiten, die das System
ermöglichen.
Im letzten Teil der Diplomarbeit wird ein Vergleich zwischen der klassischen
Buchführung der Kirchenbücher und anderen Urkunden mit neuem pastoralen
Informationssystem beschrieben. Dargestellt sind auch die Neuigkeiten, die das neue
System in die Pfarre, bringt. Dargestellt sind auch Vor- und Nachteile der einzelnen
Arbeitsmethoden der Pfarre Beltinci, Schwierigkeiten bei der Eiführung des neuen
Systems und die Bedeutung der modernen Technologien für die Pfarrverweser.
Schlüsselwörter: das Pastorale Informationssystem, PasIS, die Pfarre Beltinci, die
Kirchenbücher, das Pfarrbüro Beltinci
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