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Statut Komisije Pravičnost in mir
I

Splošne določbe
1. člen

Komisija Pravičnost in mir (KPM) je delovno in posvetovalno telo Slovenske škofovske
konference (SŠK) za področje družbene pravičnosti, miru in spoštovanja človekovih pravic v
službi celotne Katoliške Cerkve v Sloveniji. Sedež KPM je na naslovu: Ciril-Metodov trg 4, p.
p. 1990, 1001 Ljubljana.
II

Namen
2. člen

Naloge KPM so:
1. izvajati naloge in sklepe po naročilu SŠK;
2. spremljati in analizirati dogajanja ter pripravljati strokovna mnenja na področju
družbene pravičnosti in miru;
3. sooblikovati javno mnenje: zavzemati se za spravo, sožitje, sodelovanje,
enakopravnost, mir in medsebojno spoštovanje v evangeljskem duhu;
4. namenjati pozornost tistim posameznikom in skupinam v družbi, ki so jim kratene in
teptane človekove pravice;
5. prizadevati si za vedno širše poznavanje in upoštevanje družbenega nauka Cerkve:
obravnavati pereča družbena, politična in gospodarska vprašanja;
6. sodelovati z drugimi komisijami, uradi in koordinacijami SŠK ter z znanstvenimi
ustanovami (npr. z Inštitutom za filozofijo in družbeno etiko Teološke fakultete
Univerze v Ljubljani);
7. raziskovati odprta in pereča vprašanja s področja družbene pravičnosti in spoštovanja
človekovih pravic, podajati poročila (nad)škofom in pripravljati stališča, ki jih po svoji
presoji zavzame tudi SŠK;
8. različnim cerkvenim ustanovam posredovati ugotovitve, strokovne ocene in druge
predloge, ki so potrebni za boljše pastoralno delovanje Cerkve;
9. sodelovati s sorodnimi organizacijami, gibanji in ustanovami, še posebej s komisijo
Pravičnost in mir evropskih in drugih škofovskih konferenc.
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III

Članstvo in vodstvo
3. člen

KPM ima 8 članov: predsednika (ki je praviloma škof in ga imenuje SŠK), tajnika (praviloma
koordinator organigrama SŠK) in 6 članov, ki so strokovnjaki s področja prava in drugih
družbenih vprašanj ter jih imenuje SŠK na predlog predsednika komisije. Mandatna doba
članov traja pet let.
4. člen
Vodstvo KPM sestavljata predsednik in tajnik.
Predsednik in tajnik pripravita predlog dnevnega reda in določita datum seje komsije. Seje
sklicuje tajnik v dogovoru s predsednikom. Vodi jih predsednik, po pooblastilu pa lahko tudi
tajnik. Udeležba na sejah je obvezna. Če je kdo od članov upravičeno zadržan, mora svojo
odsotnost pravočasno sporočiti.
Zapisnik piše in podpiše tajnik, podpiše ga tudi predsednik. Člani zapisnik sprejmejo in
potrdijo po e-pošti. Na naslednji seji pregledajo uresničitev sklepov prejšnje seje. Zapisnik
poleg predsednika in članov KPM v vednost prejme tajništvo SŠK.
Člani so zavezani poklicni molčečnosti. O svojem delu v komisiji lahko govorijo v javnosti z
dovoljenjem predsednika komisije.
IV

Materialna sredstva

5. člen
Delo v KPM je brezplačno. Sredstva za delovanje KPM (potni stroški, materialna sredstva,
udeležba na sejah v tujini itd.) zagotovi SŠK.
Končni določbi
6. člen
V primeru, da KPM 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 Komisije Pravičnost in mir potrdila na 109. redni seji,
ki je bila 26. novembra 2018 v Ljubljani.
Msgr. Stanislav Zore OFM,
predsednik SŠK
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