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Statut Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov Slovenije  
 

Preambula 
 
Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije (KBBI) (v nadaljevanju: Bratstvo) je 
duhovno gibanje, ki želi v skladu s temeljnimi načeli in cilji Mednarodnega krščanskega bratstva 
trajno bolnih in telesno prizadetih oseb1 (v nadaljevanju: Mednarodno bratstvo) prinašati veselo 
novico o Bogu, ki je Ljubezen in Življenje ter želi srečo vseh ljudi. Tega Boga želi prepoznati v 
dejanjih in besedi Jezusa Kristusa, ki pravi: »Vstani in hodi!« (prim. Lk 5,23)  
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 
 
Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije je laiško duhovno gibanje v Cerkvi ter 
sestavni del Krščanskega bratstva v Evropi in Mednarodnega bratstva, ki je vključeno v Papeški 
svet za pastoralo zdravja in Papeški svet za laike. Kot član Slovenske komisije za karitativne 
dejavnosti (SKKD) deluje v skladu s smernicami Slovenske škofovske konference (SŠK). 
 
V skladu s kann. 312 in 322 Zakonika cerkvenega prava (ZCP) je po odobritvi statuta in po 
odločbi SŠK pravna oseba zasebnega značaja.  
 
Deluje na celotnem ozemlju Republike Slovenije in med Slovenci po svetu. Sedež ima na 
naslovu: Tabor 12, 1000 Ljubljana. 
 

2. člen 
 
Znak Bratstva je stilizirana vrtnica, ki raste iz srca, tega pa oklepata stilizirani roki. Okrog 
vrtnice, srca in rok je krožni napis: Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije. Ves znak 
in napis obdaja krog. Vrtnica, srce in krog so temno rdeče barve, roki in napis pa temno modre. 
 
Žig Bratstva je krog premera 30 mm ter vsebuje znak in enak napis.  
 

II. Cilji in naloge 
 

3. člen 
 
Bratstvo s svojo dejavnostjo in osebnimi odnosi trajno bolnim in telesno prizadetim osebam 
pomaga, da zavestno in dejavno sprejmejo odgovornost za svoje življenje ter postajajo 
soodgovorni za druge.  
 
Bratstvo si prizadeva za preprečevanje in lajšanje socialnih, psihičnih in duhovnih posledic 
invalidnosti ali bolezni, za preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju ter 
za druge naloge, ki so v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah (ZInvO).2 Skrbi za 
                                         
1 Prim. Izjava o Bratstvu Slovenije kot članu Mednarodnega bratstva, Wiesbaden 2000. 
2 ZInvO je objavljen v Ur. l. RS, št. 108/2002. 
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celosten razvoj bolnikov in invalidov ter jim pomaga, da se vključijo v svoje okolje in gradijo 
svet, kjer je vsakdo sprejet in spoštovan v svoji različnosti in dostojanstvu.  
 
Bratstvo si prizadeva za vzgojo mladine, predvsem v smislu vživljanja v svet bolezni in 
invalidnosti kakor tudi pogumnega prenašanja življenjskih težav. 
 

III.  Članstvo 
 

4. člen 
 
Član Bratstva lahko postane oseba, ki podpiše pristopno izjavo in s tem sprejme njegov statut ter 
druga pravila. O članstvu odloča narodni odbor, ki tudi vodi evidenco članstva. 
 

5. člen 
 
Člani Bratstva so redni in podporni. 
 
Redni člani so bolniki in invalidi. 
 
Podporni člani so tisti, ki kot sodelavci pomagajo pri različnih dejavnostih Bratstva (na srečanjih 
ali na domovih bolnikov in invalidov) ali kot darovalci z rednimi denarnimi darovi. Med 
podporne člane sodijo tudi duhovni asistenti. 
 

6. člen 
 
Redni člani imajo pravico: 

1. voliti in biti izvoljeni v organe Bratstva; 
2. udeleževati se dejavnosti, ki jih organizira Bratstvo, in prispevati k uresničevanju 

njegovih ciljev in programa. 
 
Podporni člani imajo pravico: 

1. biti obveščeni in imeti vpogled v delovanje gibanja; 
2. udeleževati se srečanj in drugih prireditev Bratstva, pri čemer imajo prednost redni člani. 

 
7. člen 

 
Redni in podporni člani imajo naslednje dolžnosti: 

1. delovati v smislu gesla Vstani in hodi!; 
2. spoštovati določila statuta, druga pravila gibanja in odločitve njegovih organov;  
3. plačevati članarino, če ni določeno drugače. 

 
 

8. člen 
 
Člani Bratstva svoje delo v celoti opravljajo prostovoljno.  
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9. člen 
 
Članstvo v Bratstvu preneha:  

1. z izstopom; 
2. z izključitvijo; 
3. s prenehanjem njegovega delovanja. 

 
IV.  Organizacija 

 
10. člen 

 
Obvezni in stalni organi Bratstva so:  

1. temeljne skupine;  
2. narodni odbor; 
3. vodstvo. 

 
Glede na velikost naroda izvoljena (nad)škofijska telesa v Bratstvu niso obvezna.  
 

Temeljna skupina 
 

11. člen 
 
Življenje temeljne skupine je za Bratstvo osnovnega pomena. V temeljnih skupinah člani živijo 
svoje poslanstvo v Cerkvi. Duha Bratstva člani živijo na krajevnem nivoju ali pa povezujejo 
člane iz različnih krajev, ki imajo poseben skupen interes in nalogo v Bratstvu. V temeljni 
skupini je od pet do petnajst bolnikov ali invalidov. 
 
Naloge temeljne skupine so: 

1. skrbeti za osebne stike z obiski, telefonskimi klici, elektronsko pošto in na druge načine; 
2. ustvarjati osebne in občestvene vezi med bolniki in invalidi ter njihovimi sodelavci v 

svojem okolju (župniji); 
3. gledati na to, da se z bratskim življenjem in prijateljskimi vezmi vsak posameznik lahko 

razvija, glede na dane življenjske okoliščine; 
4. pomagati posameznemu bolniku ali invalidu, da se lažje vključi v svoje okolje. 

 
Člani temeljne skupine se srečuje vsaj štirikrat letno. 
  
Voditelj temeljne skupine je lahko le redni član in je izvoljen za dobo petih let. Voditelj skupine 
je lahko ponovno izvoljen.  
 
Temeljna skupina izbere duhovnega asistenta, ki skrbi za duhovno življenje njenih članov.  
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Narodni odbor 
 

12. člen 
 
Narodni odbor je predstavniški in odgovorni organ Bratstva. Sestavljajo ga voditelji vseh 
temeljnih skupin, narodni duhovni asistent in eden od sodelavcev kot predstavnik podpornih 
članov. 
 
Odbor je sklepčen, če so navzoči voditelji najmanj dveh tretjin temeljnih skupin. 
 
Naloge narodnega odbora: 

1. uresničevati temeljna načela in cilje Bratstva z načrtovanjem, usklajevanjem, 
potrjevanjem in preverjanjem njegovih dejavnosti; 

2. spreminjati, dopolnjevati in sprejemati statut; 
3. spreminjati, dopolnjevati in sprejemati pravilnike ter druge splošne akte Bratstva;  
4. sprejemati nove člane in – če je potrebno – odvzeti članstvo;  
5. sprejemati poročila o delovanju temeljnih skupin in vodstva;  
6. voliti in razreševati voditelja in druge člane vodstva; 
7. imenovati člane Bratstva v odbore za izvajanje določenih nalog; 
8. odločati o višini in plačevanju članarine; 
9. obveščati javnost o delovanju Bratstva prek sredstev javnega obveščanja, zlasti prek revije 

Prijatelj – verskega lista ljudi s posebnimi potrebami in njihovih prijateljev;  
10. sprejeti in potrditi finančno poročilo; 
11. predlagati SŠK kandidata za narodnega duhovnega asistenta;  
12. sodelovati z vodstvi drugih Bratstev; 
13. predlagati prenehanje delovanja Bratstva.  

 
Narodni odbor zaseda vsaj dvakrat letno.  
 

Vodstvo 
 

13. člen 
 
Vodstvo gibanja sestavljajo štirje izvoljeni člani narodnega odbora: voditelj Bratstva, namestnik 
voditelja Bratstva, tajnik in blagajnik ter narodni duhovni asistent. 
 
Voditelj Bratstva predstavlja in zastopa gibanje, sklicuje seje narodnega odbora in vodstva ter 
podpisuje akte gibanja. 
 
Namestnik voditelja Bratstva nadomešča voditelja v njegovi odsotnosti, z njegovim pooblastilom 
podpisuje akte gibanja in je odgovoren za stike s SKKD pri Slovenskem pastoralnem svetu 
(SPS).  
 
Tajnik skrbi za zapisnike, administrativne zadeve in arhiv.  
 
Blagajnik skrbi za materialno-finančno poslovanje Bratstva, upravlja z njegovim premoženjem in 
o tem narodnemu odboru poda letno poročilo.  
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Narodni duhovni asistent skrbi za duhovno življenje Bratstva. 
 
Mandat izvoljenih članov vodstva traja pet let. Izvoljeni člani so lahko ponovno izvoljeni. V 
vodstvo je lahko izvoljen vsak voditelj temeljne skupine, ki je v njej sodeloval vsaj dve leti. 
 
Narodnega duhovnega asistenta na predlog narodnega odbora po pridobitvi soglasja pristojnega 
ordinarija imenuje SŠK. Njegov mandat traja pet let. Narodni duhovni asistent je lahko ponovno 
imenovan.  
 
Naloge vodstva: 

1. izdelati letni program Bratstva; 
2. dajati vsestransko pomoč in smernice temeljnim skupinam; 
3. skrbeti za oblikovanje voditeljev temeljnih skupin;  
4. pripravljati in voditi različne skupne prireditve Bratstva; 
5. sklicati in pripraviti zasedanja narodnega odbora; 
6. izvrševati sklepe in naloge, ki jih naloži narodni odbor;  
7. obravnavati prošnje za včlanjenje v Bratstvo, sprejemati predloge za izstop in zahteve za 

izključitev ter jih predložiti narodnemu odboru;  
8. vzdrževati stike z Mednarodnim bratstvom in s SŠK prek SKKD. 

 
Vodstvo se srečuje vsaj štirikrat letno. 
 

V. Materialno-finančno poslovanje 
 

14. člen 
 
Dohodki Bratstva so članarina, drugi dohodki, darovi in volila, kakor jih omogoča zakon, in so v 
skladu s cilji Bratstva. 
 
Finančna sredstva se upravljajo v skladu z nameni Bratstva.  
 
Poslovanje Bratstva nadzira tričlanski nadzorni odbor, ki ga za dobo treh let imenuje SŠK. 
Njegova naloga je, da na začetku leta pregleda materialno-finančno poslovanje Bratstva in o tem 
seznani SŠK.  
 

VI.  Končne določbe 
 

15. člen 
 
Podporni člani Bratstva imajo v narodnem odboru zagotovljeno mesto za svojega predstavnika, 
ki ga sami izvolijo v času volitev v organe Bratstva. 
 

16. člen 
 
Organizacijo raznih področij dela v Bratstvu urejajo posamezni pravilniki.  
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17. člen 

 
Bratstvo preneha obstajati: 

1. na predlog narodnega odbora, ki ga mora sprejeti SŠK; 
2. s sklepom SŠK;  
3. s sklepom vodstva Mednarodnega bratstva;  
4. če ima zadnji dve leti manj kot 10 članov. 

 
18. člen 

 
Ob prenehanju delovanja Bratstva njegovo premoženje pripada gibanju, ki si prizadeva za 
podobne cilje kot Bratstvo. O tem odloča SŠK. 
 

19. člen 
 
Statut začne veljati, ko ga z absolutno večino sprejme narodni odbor in potrdi SŠK. 
 
Statut je narodni odbor Bratstva sprejel na seji 19. februarja 2005 v Ljubljani.  
 
 
   
Slovenska škofovska konferenca je statut Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov Slovenije 
potrdila na 58. redni seji 14. februarja 2011 v Ljubljani.  
 
 
 

msgr. dr. Anton Stres  
predsednik SŠK  


