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Statut Konference redovnih ustanov Slovenije  
 

I. Narava in namen 
 

1.  člen  
 
Konferenca redovnih ustanov Slovenije (KORUS) je cerkvena ustanova, ki je ustanovljena v 
duhu drugega vatikanskega cerkvenega zbora (R 23)1 v skladu z Zakonikom cerkvenega 
prava (kann. 708–709 ZCP) in posinodalne apostolske spodbude Posvečeno življenje (50–
53).2  
Priznala in potrdila jo je Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe 
apostolskega življenja. Njeno delovanje usmerjata ZCP in statut. 
 

2.  člen  
 
Člani Konference so višji predstojniki in predstojnice ustanov posvečenega življenja in družb 
apostolskega življenja, ki delujejo v Republiki Sloveniji. 
 

3.  člen  
 
Konferenca pri animiranju redovnega življenja vedno spoštuje duha in samostojnost, ki je v 
skladu z lastno karizmo značilna za vsako redovno ustanovo (kan. 708 ZCP). 
Zavezujoče odločitve in izvršilno oblast ima le v upravljanju notranje ureditve in 
organiziranju lastnih dejavnosti. 
 

Namen 
 

4.  člen  
 
Konferenca vzpostavlja občestvo med različnimi redovnimi ustanovami. 

1. Prizadeva si, da občestvo živi ob spoštovanju in upoštevanju posebnosti različnih 
karizem. 

2. Pospešuje sodelovanje med ustanovami posvečenega življenja in družbami 
apostolskega življenja ter škofi. 

3. Pomaga ovrednotiti vlogo in poslanstvo višjih redovnih predstojnikov in predstojnic 
znotraj njihovih ustanov. 

4. Poskrbi za primerno okolje in pobude, ki pospešujejo redovno vzgojo. 
5. Zagotavlja skupno predstavništvo redovnikov in redovnic pri cerkvenih in civilnih 

oblasteh. 
 

Dejavnosti 
 

5.  člen  
 
Konferenca višjim predstojnikom in predstojnicam daje možnost za razmišljanje o skupnih 
interesih, za sodelovanje v njihovi službi in usklajevanje njihove dejavnosti. To se uresničuje 
v obliki: 

                                                
1 Odlok o času primerni prenovi redovniškega življenja z dne 28. oktobra 1965. 
2 Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje, zbirka Cerkveni dokumenti 65, Družina, Ljubljana 1996. 
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1. preučevanja in reševanja skupnih vprašanj; 
2. iskanja načinov sodelovanja med ustanovami; 
3. pomoči in podpore v vsem, kar lahko koristi posameznim ali vsem redovnim 

ustanovam, glede na redovno življenje njihovih članov in glede na njihovo mesto v 
Cerkvi in svetu. 

 
Razmerje do cerkvenih oblasti  

 
6.  člen  

 
1. Konferenca je neposredno odvisna od Apostolskega sedeža; ta tudi odobri spremembe 

statuta (kan. 709 ZCP). Prek apostolske nunciature vzdržuje pogoste in redne stike s 
Kongregacijo za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja kot 
izraz občestva z Apostolskim sedežem.  

2. Zvesto in v duhu občestva sodeluje s Slovensko škofovsko konferenco (SŠK); 
pospešuje dialog s škofi o vprašanjih, ki zadevajo skupne interese, pri tem pa upošteva 
določbe posinodalne apostolske spodbude Posvečeno življenje in konstitucije članic 
(Mutuae Relationes (MR) 63 in kan. 678 ZCP). 

3. Konferenca spodbuja dialog med različnimi redovnimi ustanovami znotraj škofij in 
škofi (MR 48). 

 
Člani 

 
7.  člen  

 
1. Člani Konference so lahko višji redovni predstojniki in predstojnice s sedežem v 

Republiki Sloveniji ter njim enaki predstojniki (kan. 620 ZCP), ki pisno zaprosijo za 
članstvo. 

2. Redovne ustanove, ki imajo višjega predstojnika ali predstojnico zunaj Republike 
Slovenije, morejo biti člani Konference preko redovnika, ki ga pisno pooblasti njegov 
višji predstojnik.  

3. Ob posebnih priložnostih Konferenca zaradi kulturne bližine sprejme višje 
predstojnike s sedežem na sosednjih obmejnih območjih kot goste brez aktivne ali 
pasivne volilne pravice.  

 
8.  člen  

 
1. Višji predstojniki prenehajo biti člani Konference, ko se jim je iztekel mandat ali so to 

zahtevali s pisno izjavo, ki so jo predložili izvršilnemu odboru in jo je ta sprejel. 
2. Zakoniti nasledniki višjih predstojnikov in predstojnic, ki so bili člani Konference, z 

nastopom službe tudi sami postanejo člani Konference. 
 

Organizacijska struktura  
 

9.  člen 
 
Organizacijske strukture Konference so: 

– zbor; 
– predsedstvo; 
– izvršilni odbor; 
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– tajništvo;  
– komisije. 

 
Financiranje 

 
10.  člen  

 
Način in vire financiranja dela Konference določi zbor Konference na predlog izvršilnega 
odbora. 
 

II. Organizacija  
 

Zbor  
 

Sestava zbora  
 

11.  člen  
 

1. Zbor Konference je najvišji organ Konference. 
2. Zbor Konference sestavljajo vsi člani Konference. 
3. Ko se član Konference iz upravičenega razloga ne more udeležiti zbora, ga lahko 

polnopravno zastopa njegov vikar ali drug član ustanove. 
 

Sklic zbora  
 

12.  člen  
 

1. Predsednik skliče zbor dvakrat na leto: prvič na začetku leta za pregled delovanja in 
načrtovanje, drugi zbor pa je tematski in je po možnosti združen s srečanjem s SŠK.  

2. Izvršilni odbor izbere čas in kraj zbora ter pripravi dnevni red. Obvestilo o zboru z 
dnevnim redom tajništvo pošlje vsem članom Konference. 

3. Lahko se sestane tudi izredni zbor Konference, če to zahteva izvršilni odbor ali tretjina 
članov Konference. Člani morajo prejeti obvestilo o izrednem zboru Konference 
najmanj deset dni pred začetkom. 

4. V skladu z motu propriem Sollicitudo omnium Ecclesiarum (IX, 2) na zbor 
Konference povabijo apostolskega nuncija. 

 
Pristojnosti zbora  

 
13.  člen  

 
Zbor Konference je pristojen: 

a) da razpravlja o vseh zadevah, ki izhajajo iz 4. člena statuta in so pomembne za delo 
Konference; 

b) da potrdi pristop novega člana (članice) v Konferenco; 
c) da izvoli člane izvršilnega odbora, predsednika in podpredsednika Konference; 
d) da potrdi tajnika Konference; 
e) da sprejme poročilo tajnika Konference za obdobje od prejšnjega zbora;  
f) da odobri finančno poročilo za isto obdobje in sprejme letni proračun Konference; 
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g) da sprejme spremembe statuta, za kar je potrebna dvotretjinska večina; spremembe 
začnejo veljati po potrditvi Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe 
apostolskega življenja. 

 
Dnevni red zbora  

 
14.  člen  

 
1. Izvršilni odbor, tajništvo, komisije in druga delovna telesa morajo zboru Konference 

podati letno poročilo o svojih dejavnostih in predloge za naslednje leto, o katerih zbor 
razpravlja in jih sprejme. 

2. Glasovanje na zboru Konference je lahko: 
a) javno z dvigom rok;  
b) tajno po presoji predsednika ali mnenju absolutne večine navzočih. 

3. Izvoljeni za novo službo takoj prevzamejo dolžnosti. 
4. Ob koncu zbora Konference tajnik pripravi zapisnik, ki ga podpiše predsednik. Tajnik 

pošlje zapisnik vsem članom Konference.  
5. Zapisnik se pošlje škofu delegatu za redovnike pri SŠK, Kongregaciji za ustanove 

posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja pa prevod preko apostolske 
nunciature. 

 
Predsednik in podpredsednik  

 
Volitve predsednika in podpredsednika 

 
15.  člen  

 
1. Zbor Konference predsednika in podpredsednika izmed članov izvršilnega odbora po 

določbah kan. 119 ZCP voli posamič. 
2. Če se mesto predsednika izprazni, njegovo službo opravlja podpredsednik vse do 

volitev novega predsednika na naslednjem zboru Konference. Izvršilni odbor za ta čas 
izmed svojih članov izvoli podpredsednika, ki opravlja službo do naslednjega zbora 
Konference. 

3. Predsednik in podpredsednik sta izvoljena za dobo treh let in moreta biti ponovno 
izvoljena. 

 
Pristojnosti predsednika 

 
16.  člen  

 
Predsednik je pristojen, da: 

a) sklicuje in vodi zbor Konference;  
b) sklicuje in vodi seje izvršilnega odbora; 
c) predstavlja in zastopa Konferenco. 
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Podpredsednik 

 
17.  člen  

 
Podpredsednik sodeluje s predsednikom v vseh zadevah Konference ter ga nadomešča v 
njegovi odsotnosti in kadar je oviran. Če je predsednik redovnik, mora biti podpredsednica 
redovnica, in obratno. 
 

Izvrš ilni odbor  
 

Sestava izvrš ilnega odbora 
 

18.  člen  
 

1. Izvršilni odbor Konference je izvršilni organ Konference in ga sestavlja sedem članov 
in članic, ki jih izvoli zbor Konference. 

2. Izvršilni odbor naj, kolikor je mogoče, odseva različnost redovniškega življenja v 
Cerkvi na Slovenskem; redno so vanj izvoljeni najmanj trije redovniki in tri redovnice. 

 
Odločanje v izvrš ilnem odboru 

 
19.  člen  

 
1. Izvršilni odbor sprejema odločitve z glasovanjem. 
2. Če je po dveh glasovanjih v izvršilnem odboru izid še vedno neodločen, o zadevi 

odloči predsednikov glas. 
 

Trajanje mandata članov izvrš ilnega odbora 
 

20.  člen  
 

1. Člani izvršilnega odbora se volijo za dobo treh let in morejo biti ponovno izvoljeni. 
2. Če pred iztekom triletnega mandata izvršilni odbor ostane brez kakšnega člana, ga 

izvolijo na naslednjem zboru Konference. 
 

Pristojnosti izvrš ilnega odbora 
 

21.  člen  
 

1. Izvršilni odbor vodi delo Konference in je pristojen za sprejemanje sklepov, ki 
pospešujejo doseganje namenov Konference. 

2. Izvršilni odbor je pristojen: 
a) da potrdi poročila tajnika Konference;  
b) da obravnava zadeve, ki jih v odobritev predloži tajnik;  
c) da ustanavlja komisije, potrebne za doseganje namenov Konference, in potrdi njihove 

zapisnike;  
d) da pripravi poročilo o dejavnosti Konference in ga predloži zboru Konference;  
e) da predlaga zboru Konference v potrditev ali razrešitev tajnika Konference in 

njegovega pomočnika;  



6 
 

f) da potrdi ali zamenja koordinatorje različnih komisij in drugih delovnih teles; 
g) da v vednost sprejme izstop člana (članice) iz Konference, če ta za to zaprosi. 
3. Izvršilni odbor enega od svojih članov predlaga za ekonoma Konference; potrdi ga 

zbor Konference. Ekonom na zboru Konference v začetku leta pripravi predlog 
letnega proračuna ter predloži v potrditev finančno poročilo za preteklo leto. 

 
22.  člen  

 
1. Izvršilni odbor se po možnosti sestaja mesečno, razen v času poletnih počitnic. 
2. Tajnik Konference se udeležuje sej izvršilnega odbora in skrbi za zapisnik, razen če 

predsednik odloči drugače. 
 

Tajništvo  
 

Tajništvo in njegove naloge 
 

23.  člen  
 

1. Konferenca ustanovi tajništvo v primerno urejenih prostorih in zagotovi ustrezno 
financiranje z njim povezanih stroškov.  

2. Vsak član Konference na tajništvu lahko dobi potrebne informacije. 
3. Tajnik Konference opravlja tajniška dela s pomočjo enega ali več uslužbencev; z njimi 

Konferenca sklene dogovor, v katerem opredeli vrsto in obseg dela ter druge pogoje iz 
delovnega razmerja. 

 
Tajnik  

 
24.  člen  

 
1. Naloge tajnika Konference so: 
a) pomagati predsedniku pri izvajanju sklepov izvršilnega odbora; 
b) usklajevati delo tajništva in drugih uradov;  
c) zagotavljati učinkovitost služb izvršilnega odbora, komisij in Konference v celoti;  
d) pogajati se v imenu Konference, če je za to pooblaščen;  
e) podati zboru Konference poročilo o dejavnosti od prejšnjega zbora Konference; 
f) nadzirati finančna sredstva Konference.  
2. Tajnika Konference na predlog izvršilnega odbora izvoli zbor Konference za dobo pet 

let z možnostjo ponovne večkratne izvolitve. Tajnik je lahko redovnica ali redovnik, ki 
trenutno ni v službi višje redovne predstojnice ali višjega redovnega predstojnika.  

 
Arhiv  

 
25.  člen  

 
1. Tajnik skrbi za zbiranje in varno hranjenje dokumentov Konference in njenih komisij. 
2. Gradivo iz arhiva je dostopno v tajništvu, vendar izvirnikov ne sme izposojati. Če je 

potrebno, tajnik poskrbi za overjene kopije dokumentov. 
 

 
 



7 
 

 
Komisije 

 
Ustanovitev in članstvo v komisijah 

 
26.  člen  

 
Konferenca za doseganje svojih namenov ustanovi komisije. Komisije redno vodijo 
koordinatorji, ki jih na predlog komisij potrdi izvršilni odbor Konference. Glede dela komisije 
koordinator sodeluje s tajnikom Konference. 
 
 
 
Statut Konference redovnih ustanov Slovenije je 25. junija 2008 v Rimu potrdil prefekt 
Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja kardinal dr. 
Franc Rode.  


