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Št. 20-15-1/19 
Ljubljana, 11. marec 2019 

 
Statut Koordinacije za Slovence v zamejstvu in po svetu 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

 
Koordinacija za Slovence v zamejstvu in po svetu (KSZS) je delovno telo Slovenske škofovske 
konference (SŠK) za področje povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu ter je v službi 
celotne Cerkve na Slovenskem. Sedež KSZS je na naslovu: Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 
1001 Ljubljana. 

II. Namen 
 

2. člen 
 
Naloge KSZS-a so:  

1. izvajanje nalog in sklepov po naročilu SŠK-ja;  
2. spremljati in povezovati slovenske rojake po svetu in v zamejstvu; 
3. informirati in osveščati o življenju Slovencev v tujini in obratno; 
4. pripravljati in organizirati srečanja pastoralnega, kulturno-prosvetnega in socialnega 

značaja (priprava vsakoletne t. i. izseljenske nedelje; priprava verskih in mladinskih 
srečanj; organiziranje obiskov pri izseljencih; šolanje odraslih izseljencev in njihovih 
otrok v Sloveniji itd.); 

5. spremljati, analizirati dogajanja in pripravljati strokovna mnenja o problematiki 
izseljevanja Slovencev v tujino (v sodelovanju s Teološko fakulteto Univerze v 
Ljubljani); 

6. pomagati zamejcem in izseljencem pri ohranjanju verskih, narodnih in kulturnih 
vrednot; 

7. spodbujati in opozarjati na dolžnosti, ki jih imajo državne ustanove do Slovencev po 
svetu in zamejstvu (odgovornosti, ki jih ima Republika Slovenija (RS) do zamejcev in 
izseljencev in dložnosti zamejcev in izseljencev do RS); 

8. različnim cerkvenim ustanovam posredovati ugotovitve, strokovne ocene in druge 
predloge; 

9. sprejeti letni delovni načrt na začetku koledarskega leta in ga poslati v potrditev 
Tajništva SŠK-ja najkasneje do 30. januarja; 

10. spremljati prisotnost in delovanje duhovnikov in pastoralnih sodelavcev v zamejstvu 
in po svetu ter o tem obveščati SŠK. 

 
III.  Članstvo in vodstvo 

 
3. člen 

KSZS-a ima 6 članov: predsednika, tajnika, predstavnika Rafaelove družbe, koordinatorja 
duhovnikov, ki delujejo v zamejstvu in tujini, predstavniki duhovnikov, ki delujejo med 
zamejci v Avstriji, Italiji, Madžarskem in Hrvaški. 
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Udeležba na sejah je obvezna. Če je kdo od članov upravičeno zadržan, mora svojo odsotnost 
pravočasno sporočiti. 
 
Mandatna doba članov traja pet let.  
 

4. člen 
 
Vodstvo KSZS-a sestavljata predsednik in tajnik. Predsednika, ki je običajno škof, imenuje 
SŠK-ja. Tajnik je koordinator organigrama SŠK-ja.  
 
Predsednik in tajnik pripravita predlog dnevnega reda in določita datum seje. Seje sklicuje 
tajnik. Vodi jih predsednik, po pooblastilu pa tajnik ali kdo od članov. 
 
Zapisnik piše in podpiše tajnik, podpiše ga tudi predsednik. Člani zapisnik sprejmejo in 
potrdijo po e-pošti. Na naslednji seji pregledajo uresničitev sklepov iz prejšnje seje. Zapisnik 
poleg predsednika in članov KSZS-a prejme v vednost Tajništvo SŠK-ja.  
 

IV. Materialna sredstva 
 

5. člen 
 
Delo v KSZS-a je brezplačno. Sredstva za delovanje KSZS-a (potni stroški, materialna 
sredstva, udeležba na sejah v tujini itd.) zagotovi SŠK. 

 
Končni določbi 

 
6. člen 

 
V primeru da KSZS 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 za Slovence v zamejstvu in po svetu 
potrdila na 111. redni seji, ki je bila 11. marca v Kopru.   
 

Msgr. Stanislav Zore OFM, 
predsednik SŠK 

 


