
Splošne norme za imenovanje škofovega vikarja 

Zakonik cerkvenega prava pove, da lahko krajevnemu škofu pri vodenju celotne (nad)škofije 

pomagajo škofovi vikarji. Vikarje svobodno imenuje krajevni (nad)škof za določen čas (kan. 

477 § 1). Njihovo poslanstvo natančno določi v listini o imenovanju. Posebno skrb lahko škofovi 

vikarji opravljajo v določenem delu (nad)škofije ali v določeni vrsti opravil ali glede določene 

skupnosti oseb (npr. osebne zadeve duhovnikov – kan. 476).  

Za škofovega vikarja je potrebno, da je duhovnik, star vsaj trideset let, doktor ali magister 

cerkvenega prava ali teologije ali vsaj resnično izveden (vere peritus) v teh vedah. Prav tako je 

potrebno, da je zdravega nauka, neoporečen, razumen in izkušen v vodstvu (kan. 478 § 1). Po 

službi ima redno oblast (kan. 476), po pravu pa izvršno oblast (kan. 479 § 2), ki ju vrši le za tiste 

zadeve, za katere je bil postavljen. 

 

Škofov vikar (npr. za osebne zadeve duhovnikov) ima lahko naslednje naloge in pristojnosti: 

- pri opravljanju svoje službe skrbi, da bo dobro poznal vse duhovnike, pa tudi redovnike, 

ki v (nad)škofiji opravljajo pastoralno delo (Š 30, štev. 2), 

- osebno ali skupaj s sodelavci (npr. člani referata ali dekani) išče stika z duhovniki, za 

katere ve, da ne živijo skladno in dosledno po veri ali so zašli v posebne težave (npr. 

alkoholizem, igre na srečo, spletna odvisnost itd.), 

- osebno ali skupaj s sodelavci (npr. člani referata ali dekani) obiskuje duhovnike, za 

katere ve, da so v slabem fizičnem stanju, moralno utrujeni, hudo bolni ali pa so ostali 

brez duhovne ali gmotne pomoči (kan. 555 § 3), 

- osebno ali skupaj s sodelavci (npr. člani referata ali dekani) bdi nad duhovniki, ki trpijo 

zaradi osamljenosti, izmikanja ali posebnosti osebnega značaja (CD 139, 115), 

- skupaj s sodelavci, ki jih je na (nad)škofov predlog izbral DS opravi preiskovalni 

postopek v župniji, kjer je opravljanje službe kakega župnika postalo škodljivo ali vsaj 

neučinkovito in obstajajo zakoniti razlogi za njegovo premestitev ali odstranitev iz 

župnije (kan. 1740 – 1752),  

- krajevnemu (nad)škofu sproti poroča o pomembnih osebnih zadevah duhovnikov, pa 

tudi redovnikov, ki sestavljajo škofijsko duhovščino (kan. 480), 

- krajevnemu (nad)škofu sproti poroča o zadevah, ki so v korist škofijskih duhovnikov, 

pa tudi redovnikov in jih je treba opraviti ali pa so že opravljene (kan. 480), 

- krajevnemu (nad)škofu sproti poroča o duhovnikih (npr. župnikih), ki zaradi visoke 

starosti ali zaradi kakega drugega važnega vzroka ne morejo več prav in uspešno 

izvrševati svoje službe (Š 31), 

- nikoli ne dela proti volji in namenu krajevnega (nad)škofa (kan. 480), 

- njegova služba ugasne, ko preteče mandatna doba za katero je bil imenovan (kan. 481 

§ 1), 

- njegova služba se prekine, kadar nastopi »sede vacante« krajevnega (nad)škofa (kan. 

481 § 2). 

 


