Št. 20-21-1/19
Ljubljana, 11. marec 2019

Statut Koordinacije voditeljev škofijskih gospodarskih uprav in Konference redovnih
ustanov Slovenije
I.

Splošne določbe
1. člen

Koordinacija voditeljev škofijskih gospodarskih uprav (KŠGU) je delovno telo Slovenske
škofovske konference (SŠK) za področje upravljanja cerkvenega premoženja in je v službi
celotne Cerkve na Slovenskem. Sedež KŠGU je na naslovu: Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990,
1001 Ljubljana.
II.

Namen in naloge
2. člen

Namen KŠGU je koordinacija med gospodarskimi upravami (nad)škofij na področju
upravljanja cerkvenega premoženja, kadar se vprašanja nanašajo na upravo cerkvenega
premoženja na področju Cerkve v Sloveniji.
Naloge KŠGU so:
1. izvajati naloge in sklepe po naročilu SŠK;
2. spremljati in analizirati dogajanja ter pripravljati strokovna mnenja na področju
gospodarskih in ekonomskih vprašanj povezanih z zakonodajo Republike Slovenije in
kanonskim pravom;
3. organizirati in usposabljati upravitelje cerkvenega premoženja in njihove sodelavce za
strokovno, transparentno in gospodarno ravnanje s cerkvenim premoženjem v skladu
s kanonskim pravom, zakonodajo Republike Slovenije in načelom dobrega
gospodarja;
4. različnim cerkvenim pravnim osebam in ustanovam posredovati ugotovitve,
strokovne ocene in druge predloge, ki so potrebni za boljše delovanje Cerkve;
5. dajati navodila in priporočila cerkvenim pravnim osebam in ustanovam glede
upravljanja cerkvenega premoženja na področju izpolnjevanja kanonskega prava in
zakonodaje Republike Slovenije (npr. navodila glede priprave finančnih poročil,
davčnih napovedi…);
6. skrbeti za izobraževanje cerkvenih računovodij, ki delujejo na župnijah, (nad)škofijah
in redovnih ustanovah.
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III.

Članstvo in vodstvo
3. člen

KŠGU ima 7 članov: vsakokratni (nad)škofijski ekonomi oz. ravnatelji (nad)škofijskih
gospodarskih uprav in predstavnik Konference redovnih ustanov Slovenije (KORUS).
V kolikor je v posamezni (nad)škofiji imenovana veččlanska gospodarska uprava, imajo vsi
člani pravico sodelovati na sejah KŠGU, pravico glasovanja pa ima samo ravnatelji
veččlanskih gospodarskih uprav.
V primeru odsotnosti ravnatelja veččlanske gospodarske uprave ima pravico glasovanja eden
od članov.
Udeležba na sejah je obvezna. Če je kdo od članov upravičeno zadržan, mora svojo odsotnost
pravočasno sporočiti koordinatorju.
Člani so zavezani poklicni molčečnosti. O svojem delu lahko govorijo v javnosti z
dovoljenjem voditelja koordinacije.
4. člen
KŠGU vodi koordinator, ki ga člani volijo izmed sebe za mandatno obdobje 5 let. V kolikor
koordinatorju pred iztekom poteče imenovanje za ekonoma oz. ravnatelja gospodarske
uprave, člani na naslednji seji izmed sebe izvolijo novega koordinatorja. V tem primeru sejo
skliče najstarejši član KŠGU, ki sejo tudi vodi do izvolitve novega koordinatorja.
IV.

Seje in odločanje

Člani KŠGU-ja se sestanejo vsaka dva meseca oz. po potrebi. KŠGU naj se enkrat letno
sestane s SŠK.
Koordinator sklicuje seje, pripravi predlog dnevnega reda in določi datum seje.
Vsak član KŠGU lahko predlaga uvrstitev posamezne točke na dnevni red seje. Koordinator
mora točko uvrstiti na dnevni red, člani pa na začetku seje odločajo, ali bodo točko
obravnavali.
Vsak član KŠGU lahko predlaga koordinatorju, da skliče sejo, če meni, da je potrebno, da se
člani KŠGU sestanejo izven predvidenih sej. Koordinator prosto presodi o sklicu seje, kadar
pa dva člana KŠGU predlagata sklic seje, je koordinator dolžan to sejo sklicati čim prej oz.
najkasneje v roku 14 dni od prejema predloga. V kolikor koordinator ne skliče seje, jo lahko
skličeta predlagajoča člana sama.
Člani KŠGU na sejah odločajo z navadno večino glasov. Sklepčnost je zagotovljena, če se
seje udeležijo vsaj 4 člani.
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O sejah KŠGU se piše zapisnik, ki ga podpiše koordinator, potem, ko ga člani sprejmejo in
potrdijo na naslednji seji. Zapisnikarja izberejo člani KŠGU za dobro 5. let.
Člani KŠGU na vsaki seji pregledajo uresničitev sklepov iz prejšnje seje in drugih sklepov v
izvajanju.
Koordinator potrjen zapisnik pošlje članom KŠGU in v vednost Tajništvu SŠK-ja.
V.

Materialna sredstva
5. člen

Delo v KŠGU-ju je brezplačno. Sredstva za delovanje KŠGU (potni stroški, materialna
sredstva, udeležba na sejah v tujini itd.) zagotovi SŠK.
VI.

Končni določbi
6. člen

KŠGU je delovno telo SŠK in o prenehanju delovanja lahko odloči le SŠK. V primeru, da
KŠGU preneha delovati vse pristojnosti, materialne pravice in dolžnosti preidejo na SŠK.
7. člen
Statut začne veljati, ko ga potrdi SŠK.

Slovenska škofovska konferenca je statut Koordinacije voditeljev škofijskih gospodarskih
uprav potrdila na 111. redni seji, ki je bila 11. marca v Kopru.
Msgr. Stanislav Zore OFM,
predsednik SŠK

Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, SI – 1001 Ljubljana • tel. +386(0)1/438 48 00 • e-pošta: ssk@rkc.si • http://www.ssk.si

3

