Št. 20-13-12/19
Ljubljana, 15. avgust 2019

Statut Urada za mlade
I

Splošne določbe
1. člen

Urad za mlade (UM) je delovno telo Slovenske škofovske konference (SŠK) za mladinsko
pastoralo na medškofijski ravni in je v službi celotne Katoliške Cerkve v Sloveniji. Sedež
UM je na naslovu: Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana.
II Namen
2. člen
Poslanstvo UM je oblikovanje vsebinskih izhodišč mladinske pastorale Katoliške Cerkve v
Sloveniji in koordinacija programov za mlade in z mladimi na območju slovenskih
(nad)škofij, da bi mladi v osebni veri v Kristusa in medsebojni povezanosti odkrivali ter
uresničevali svoje poslanstvo v Cerkvi, družbi in državi.
3. člen
Naloge UM so:
1. izvajati naloge in sklepe po naročilu SŠK;
2. povezovati nosilce mladinske pastorale in SŠK;
3. načrtovati, usmerjati in koordinirati mladinsko pastoralo v Katoliški Cerkvi v
Sloveniji;
4. povezovati glavne nosilce mladinske pastorale v Katoliški Cerkvi v Sloveniji, da bi s
skupnim prizadevanjem skrbeli za evangelizacijo mladih;
5. koordinirati in spremljati formacijo, izobraževanje in usposabljanje različnih nosilcev
mladinske pastorale;
6. različnim cerkvenim ustanovam posredovati ugotovitve, strokovne ocene in druge
predloge s področja mladinske pastorale, ki so potrebni za boljše pastoralno delovanje
Cerkve;
7. zastopati in predstavljati delo na področju mladinske pastorale v mednarodnem okolju
(npr. CCEE, SREKS/MEKT, SDM, mednarodne konference);
8. spremljati in nadzorovati programe narodnega pomena, ki so poverjeni posameznim
nosilcem mladinske pastorale;
9. pripraviti in sprejeti letni delovni načrt (vsebinski in finančni) za prihodnje leto in ga
poslati v potrditev Tajništvu SŠK najpozneje do 15. decembra; SŠK potrdi delovni
načrt do konca januarja;
10. oddati poročilo delovanja UM za minulo leto do 15. januarja.
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III Organi urada
4. člen
UM sestavljata izvršilni odbor in svèt.
5. člen
Izvršni odbor (IO) sestavlja devet članov:
- predsednik UM (imenuje ga SŠK);
- voditelj UM (na predlog predsednika UM ga potrdi SŠK za obdobje petih let);
- tajnik UM (na predlog predsednika UM ga potrdi SŠK za obdobje petih let);
- šest predstavnikov iz svéta, ki jih imenuje in potrdi predsednik UM.
Mandatna doba imenovanih predstavnikov svéta traja 3 leta. Posameznik je lahko imenovan
član največ dva zaporedna mandata.
IO se sestane petkrat letno. Sej IO se navadno udeležuje tudi koordinator organigrama SŠK.
6. člen
Svèt sestavljajo:
predsednik UM,
voditelj UM,
tajnik UM,
predstavniki (nad)škofijskih odborov za mladino,
po en predstavnik iz vsake redovne skupnosti, ki deluje na področju mladinske
pastorale v dveh ali več (nad)škofijah,
po en predstavnik iz duhovnih gibanj, ki delujejo na področju mladinske pastorale v
dveh ali več (nad)škofijah,
po en predstavnik iz laiških gibanj in združenj, ki delujejo na področju mladinske
pastorale v dveh ali več (nad)škofijah,
po en predstavnik iz drugih organizacij, ki delujejo na področju mladinske pastorale.
Nove predstavnike svéta na predlog svéta imenuje predsednik UM. Mandatna doba
imenovanih članov svéta traja tri leta. Svèt se sestane vsaj dvakrat letno.
7. člen
(Predsednik, voditelj in tajnik UM)
Predsednik UM je škof, član SŠK, odgovoren za delo z mladimi.
Voditelj UM skrbi za delovanje organov UM in jih nadzira, povezuje vse njene deležnike,
pripravlja vizijo delovanja mladinske pastorale v Katoliški Cerkvi v Sloveniji in zastopa UM
v mednarodnem okolju. Za opravljeno delo dobi honorar po pogodbi s SŠK.
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Tajnik je zaposlen v zavodu Katoliška mladina in nudi vso administrativno podporo UM.
Njegove naloge so: organizacija sej svèta in IO, skrb za finančno poslovanje UM, oddaja
poročil delovanja UM in vodenje arhiva. Za opravljeno delo tajnik beleži opravljene ure.
Delo za UM opravlja v dogovoru z direktorjem zavoda Katoliška mladina. SŠK zagotovi
finančna sredstva za plačilo opravljenih ur dela tajnika.
8. člen
Predsednik, voditelj in tajnik pripravijo predlog dnevnega reda obeh organov UM in določijo
datume posameznih sej. Seje sklicuje voditelj, praviloma jih vodi predsednik, po pooblastilu
pa voditelj oziroma tajnik ali kdo od članov.
Zapisnik podpisujejo predsednik, voditelj in tajnik. Člani organov sprejmejo in potrdijo
zapisnik po e-pošti. Na naslednji seji pregledajo uresničitev sklepov prejšnje seje. Zapisnike
poleg predsednika in članov UM prejme v vednost Tajništvo SŠK.
IV Materialna sredstva
9. člen
Sredstva za delovanje UM zagotovi SŠK. SŠK zagotovi tudi tista sredstva za delovanje
programov in projektov UM, ki jih UM po predhodni odobritvi Tajništva SŠK poveri
posameznim nosilcem mladinske pastorale.
Sejnine niso honorirane.
Finančni načrt, ki je del letnega delovnega načrta UM, uskladijo predsednik UM, voditelj
UM, tajnik UM in koordinator organigrama SŠK. Potrdi ga IO, sprejme pa SŠK.
V Končni določbi
10. člen
V primeru, da UM preneha delovati, vse pristojnosti, materialne pravice in dolžnosti preidejo
na SŠK.
11. člen
Statut začne veljati, ko ga potrdi SŠK.
Slovenska škofovska konferenca je spremenjeni Statut Urada za mlade sprejela na
korespondenčni seji 15. avgusta 2019.
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

