Pravilnik Skupnosti slovenskih katehistinj in katehistov

I. Splošne določbe
1. člen
Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov (SSKK) je po svoji naravi, sestavi in poslanstvu
medškofijska ustanova, ki poslanstvo uresničuje v Cerkvi na Slovenskem in deluje na
medškofijski in (nad)škofijski ravni.
2. člen
Združuje osebe z različno stopnjo teološko-katehetske izobrazbe, ki katehizirajo v župnijah
in niso duhovniki,1 redne in izredne člane.2
3. člen
Na medškofijski ravni deluje v okviru Slovenskega katehetskega urada (SKU). Sedež ima na
naslovu: Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana. V posameznih (nad)škofijah deluje znotraj
(Nad)škofijskih katehetskih uradov (ŠKU) ali odborov.

II. Namen in poslanstvo
4. člen
Namen
Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov povezuje redno zaposlene, honorarne in
prostovoljne katehiste. Načrtno skrbi za njihovo strokovno in duhovno usposabljanje.
Cilj usposabljanja je oblikovanje katehistov za kakovostno uresničevanje trojnega poslanstva
Cerkve (oznanjevanje, bogoslužje in karitativna dejavnost) s posebnim poudarkom na
katehezi.
5. člen
Poslanstvo in naloge
1. Skupnost katehistinj in katehistov raziskuje, rešuje in SKU predlaga rešitve
pomembnih vprašanj o katehistih, njihovem usposabljanju in delovanju.
2. Skrbi, da so katehisti deležni kakovostne teološke in pedagoško-katehetske izobrazbe
ter duhovnega oblikovanja in da prejmejo kanonično poslanstvo.
3. Katehistom pomaga odgovorno in celostno izpolnjevati pastoralno-katehetsko
poslanstvo.
4. Katehiste spodbuja k zavzetosti za pričevanjski vidik oznanjevanja in življenja ter za
sodelovanje s kateheti na župnijski in medžupnijski ravni.
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Kateheti so duhovniki, katehisti oziroma katehistinje pa laiki oziroma laikinje in redovniki oziroma redovnice,
ki katehizirajo. Redovniki duhovniki so kateheti. V besedilu Pravilnika se uporablja moška slovnična oblika, ki
velja za predstavnike obeh spolov.
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5. S SKU in ŠKU ali odbori načrtuje, organizira in izvaja programe izobraževanja na
medškofijski in (nad)škofijski ravni ter organizira duhovne obnove in duhovne vaje.
6. Katehiste povezuje, po potrebi jim nudi pomoč, obvešča jih o možnostih
izobraževanja ter jim omogoča izmenjavo delovnih izkušenj.

III. Članstvo
6. člen
Redni člani SSKK so katehisti, ki imajo kanonično poslanstvo in katehizirajo v župnijah.
Izredni člani SSKK so teologi in katehisti, ki trenutno niso v katehetski službi, pa tudi tiste
laiške in redovne osebe v katehetski in pastoralni službi, ki nimajo kanoničnega poslanstva,
vendar so aktivno povezane s SSKK.
7. člen
Pravice članov
1. Redni člani imajo aktivno in pasivno volilno pravico. To pomeni, da lahko volijo in
so lahko izvoljeni v (nad)škofijsko vodstvo SSKK.
2. Izredni člani imajo samo aktivno volilno pravico, kar pomeni, da lahko volijo.
3. Redni in izredni člani so seznanjeni z delovanjem in poslovanjem SSKK.
4. Sodelujejo pri dejavnostih SSKK in v njej soodločajo.
5. Deležni so ponudb SSKK, SKU in ŠKU ali odborov.
8. člen
Dolžnosti članov
1. Skrbijo za medsebojno spoznavanje, povezanost in pomoč, posebej na (nad)škofijski
ravni.
2. V času opravljanja katehetskega in pastoralnega poslanstva se na študijskih
posvetovanjih in rednih srečanjih po (nad)škofijah versko in poklicno izpopolnjujejo.
3. Udeležujejo se katehetskega simpozija ter katehetskih in pastoralnih študijskih dni na
medškofijski in (nad)škofijski ravni ali podobnih srečanj v tujini.
4. Na teološkem in katehetskem področju se izpopolnjujejo tudi z osebnim študijem.
5. Osebno duhovno življenje, ki je pogoj uspešnega poslanstva, poglabljajo z udeležbo
na duhovnih obnovah in letnih duhovnih vajah.
6. Skrbijo za zgledno krščansko življenje, ki je temelj verodostojnega oznanjevanja.
7. Vestno in odgovorno opravljajo svoje pastoralno-katehetsko poslanstvo.
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IV. Vodstvo
9. člen
Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov na medškofijski ravni vodi voditelj3 z odborom.
Medškofijski odbor sestavljajo voditelji katehistov posameznih (nad)škofij.
Člani medškofijskega odbora izberejo zapisnikarja.
10. člen
Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov v posameznih (nad)škofijah vodi (nad)škofijski
voditelj z najmanj dvema članoma. Voditelj SSKK lahko k sodelovanju povabi še druge
sodelavce.
Člani (nad)škofijskega odbora izberejo zapisnikarja.
11. člen
Medškofijski in (nad)škofijski odbori izpolnjujejo naloge, ki so naštete v 5. členu Pravilnika,
pri čemer upoštevajo medškofijsko oziroma (nad)škofijsko raven. Sestajajo se najmanj
dvakrat letno.
Za sprejemanje sklepov na medškofijski ravni je potrebna večina glasov članov odbora,
navzočih na seji. Za sklepčnost je potrebna dvotretjinska večina vseh članov.
12. člen
Odgovornosti in dolžnosti medškofijskega voditelja
1. Na medškofijski ravni je odgovoren za delovanje in povezovanje (nad)škofijskih skupnosti
katehistov ter za pripravo programov izobraževanja na medškofijski ravni.
2. V sodelovanju s člani odbora pripravlja, sklicuje in vodi seje medškofijskega odbora ter
skrbi za uresničevanje sklepov.
3. Skrbi za izvajanje Pravilnika SSKK.
4. O delu SSKK ter o vseh pomembnih vprašanjih in sklepih glede katehistov redno obvešča
SKU.
5. Ob koncu pastoralnega leta SKU predloži pisno poročilo o stanju in delovanju SSKK.
6. Do konca oktobra SKU predloži program SSKK za naslednje leto.
7. Skrbi za urejen arhiv, ki ga ob izteku svojega mandata izroči SKU.
13. člen
Odgovornosti in dolžnosti (nad)škofijskega voditelja
1. Na (nad)škofijski ravni je odgovoren za izvajanje Pravilnika.
2. V sodelovanju s člani odbora pripravlja, sklicuje in vodi seje (nad)škofijskega odbora ter
skrbi za uresničevanje sklepov.
3. Na sejah medškofijskega odbora SSKK redno poroča o (nad)škofijskem delovanju in o
vseh pomembnih vprašanjih.
4. (Nad)škofijskemu katehetskemu uradu ali odboru in medškofijskemu vodstvu SSKK ob
koncu pastoralnega leta predloži pisno poročilo o stanju in delovanju v (nad)škofiji.
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V besedilu Pravilnika se uporablja moška slovnična oblika, ki velja za predstavnike obeh spolov.
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5. Do konca oktobra ŠKU ali odboru in medškofijskemu vodstvu SSKK predloži program o
dejavnosti SSKK v njihovi (nad)škofiji za naslednje leto.
6. Skrbi za urejen arhiv, ki ga ob izteku svojega mandata izroči ŠKU ali odboru.
V. Volitve
14. člen
(Nad)škofijsko vodstvo v dogovoru s ŠKU ali odborom pred iztekom mandata pripravi
volitve, izbere način volitev in jih izvede.
Volilno komisijo sestavljajo: voditelj ŠKU ali odbora ali od ŠKU imenovan pooblaščenec, ki
je predsednik komisije, in dva člana komisije, ki ju izbere voditelj ŠKU ali odbora oz. njegov
namestnik.
Volitve v (nad)škofiji potekajo po enem izmed naslednjih načinov:
(Nad)škofijski občni zbor
Navzoči redni in izredni člani volijo s tajnim ali javnim glasovanjem. Najprej glasujejo za
voditelja, potem pa še za najmanj dva člana odbora.
Voditelj in člana odbora so izvoljeni z absolutno večino navzočih katehistov.
Po dveh neuspelih glasovanjih zadostuje relativna večina glasov. Če je enako število glasov,
je izbran tisti, ki je starejši po kanoničnem poslanstvu.
Če izvoljena oseba izvolitve ne sprejme, je izvoljena tista, ki ji sledi po številu glasov in
izvolitev sprejme.
Pisni način
(Nad)škofijski voditelj vsem rednim in izrednim članom v (nad)škofiji razpošlje glasovnice,
seznam rednih članov SSKK, ki imajo pasivno volilno pravico, in navodila, kako naj
glasovnico izpolnijo. Določi datum, do katerega na naslov ŠKU ali odbora vrnejo izpolnjene
glasovnice v zalepljeni pisemski ovojnici s pripisom »Volitve SSKK«.
Voditelj in člani odbora so izvoljeni z absolutno večino poslanih izpolnjenih glasovnic.
Če so bile prve volitve neuspešne, jih voditelj ponovi.
Za izvolitev v drugem krogu zadostuje relativna večina. Če je število glasov enako, je izbran
tisti, ki je starejši po kanoničnem poslanstvu.
15. člen
V navzočnosti predsednika volilne komisije člani komisije preštejejo glasove, ki so jih dobili
posamezni kandidati. Predsednik se o izidu volitev pogovori z izvoljenimi osebami.
VI. Imenovanje (nad)škofijskega vodstva
16. člen
O izidu volitev predsednik volilne komisije pisno obvesti krajevnega ordinarija in SKU.
Voditelja in člane odbora na predlog izida volitev za dobo 5 let imenuje krajevni ordinarij.
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17. člen
Ordinarij o imenovanju novega (nad)škofijskega vodstva SSKK obvesti SKU in ŠKU ali
odbor. Listino o imenovanju pošlje izvoljenim osebam.
VII. Imenovanje medškofijskega voditelja
18. člen
Kandidata za medškofijskega voditelja SSKK izmed (nad)škofijskih voditeljev izbere
voditelj tajništva SKU v dogovoru z voditelji ŠKU ali odborov, tako da se po možnosti
menjujejo po posameznih (nad)škofijah. Predlog za imenovanje posreduje tajništvu
Slovenske škofovske konference (SŠK).

19. člen
Medškofijskega voditelja SSKK imenuje SŠK za dobo 5 let.
20. člen
Medškofijskega voditelja in (nad)škofijske voditelje razglasi voditelj tajništva SKU na
rednem občnem zboru SSKK.
VIII. Občni zbor
21. člen
Občni zbor SSKK sestavljajo njeni redni in izredni člani.
Vsaj enkrat letno ga skliče voditelj SSKK. Izredni občni zbor na lastno pobudo ali pobudo
tretjine rednih članov SSKK skliče voditelj SSKK ali voditelj tajništva SKU.
22. člen
Naloge občnega zbora
1. Na rednem občnem zboru SSKK voditelji poročajo o stanju in delovanju SSKK na
medškofijski in (nad)škofijski ravni ter o povezanosti in sodelovanju z SKU.
2. Razpravlja o letnem delovnem načrtu.
3. Razpravlja o pravicah in dolžnostih katehistov ter njihovih problemih.
4. V letu volitev voditelj tajništva SKU ali njegov namestnik razglasi imenovanje
medškofijskega voditelja, (nad)škofijskih voditeljev in članov odbora ter imenovanja
objavi v Sporočilih slovenskih škofij (SSŠ).
IX. Finančno vzdrževanje
23. člen
1. Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov se vzdržuje z rednimi sredstvi iz proračuna
SKU.
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2. Na (nad)škofijski ravni se vzdržuje s prispevki (nad)škofij in prostovoljnimi prispevki.
3. Na medškofijski ravni SKU predloži finančni obračun za preteklo koledarsko leto do
konca januarja, finančni proračun za naslednje koledarsko leto pa do konca oktobra.
4. Na (nad)škofijski ravni ŠKU ali odboru predloži finančni obračun za preteklo koledarsko
leto do konca januarja, finančni proračun za naslednje koledarsko leto pa do konca oktobra.
5. Slovenski katehetski urad proračun SSKK vključi v svoj letni načrt delovanja.
24. člen
Voditelj SSKK za svoje delo lahko prejema honorar, ki je zajet v proračunu SSKK. Višino
honorarja s posebnim odlokom določi tajništvo SKU. Voditelji SSKK na (nad)škofijski ravni
honorar lahko prejemajo od (nad)škofij. Člani odborov delajo brezplačno, vendar so
upravičeni do povračila materialnih stroškov, ki se krijejo iz skupnega fonda SSKK.
X. Končni določbi
25. člen
Za reševanje morebitnih nesoglasij znotraj SSKK je pristojen SKU.
26. člen
Pravilnik SSKK začne veljati, ko ga na predlog SKU potrdi SŠK.

Pravilnik SSKK je SKU obravnaval in potrdil na seji 4. decembra 2008v Mali Loki.

Slovenska škofovska konferenca je Pravilnik Skupnosti slovenskih katehistinj in katehistov
potrdila na 58. redni seji 14. februarja 2011 v Ljubljani.
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