Statut Rafaelove družbe
I. Preambula
Zgodovinski pregled delovanja
Leta 1906 je začela delovati ljubljanska podružnica dunajske Družbe sv. Rafaela za varstvo
slovenskih izseljencev. Leta 1908 je bila ustanovljena samostojna slovenska Družba sv.
Rafaela v Ljubljani. Prvi predsednik družbe je bil dr. Janez Evangelist Krek (1865–1917).
Nadaljnje delovanje družbe je onemogočila prva svetovna vojna (1914–1918). Družba je leta
1945 ponovno prenehala delovati vse do leta 1990. Leta 1990 je Slovenska pokrajinska
škofovska konferenca (SPŠK) Rafaelovo družbo ponovno ustanovila pod imenom Katoliško
središče Slovencev po svetu. Na simpoziju, ki je leta 1995 potekal v Stični, se je Katoliško
središče Slovencev po svetu preimenovalo v Rafaelovo družbo.
II. Temeljne določbe
1. člen
Rafaelova družba (RD) je ustanova Slovenske škofovske konference (SŠK), ki slovenskim
izseljencem in zdomcem pomaga pri gojitvi narodne in krščanske identitete. V pastoralno
življenje in poslanstvo Cerkve na Slovenskem je vključena prek Slovenske komisije za
karitativne dejavnosti (SKKD) in Slovenskega pastoralnega sveta (SPS).
2. člen
Rafaelova družba je prevzela pravice in dolžnosti Katoliškega središča Slovencev po svetu
kot njenega predhodnika.
3. člen
Sedež ima na naslovu: Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana.
4. člen
Rafaelova družba ima svoj znak, ki s kvadratno obliko ponazarja okenski okvir, v njem pa je
prekrižana modro obarvana ploskev kroga.
Žig je okrogle oblike standardnih velikosti z opisanim znakom v sredini, z napisom Rafaelova
družba spodaj ter z vzporednima napisoma Slovenska škofovska konferenca in Conferentia
episcoporum Sloveniae ob zgornjem robu. Latinski napis je manjši od slovenskega.
III. Namen
5. člen
Prvi namen je spremljanje in povezovanje slovenskih rojakov po svetu. Skrb zanje obsega
versko, narodno, kulturno, prosvetno ter socialno področje in vključuje vse, kar more biti tem
ljudem v pomoč.
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IV. Naloge
6. člen
Informiranje in osveščanje v domovini in po svetu:
1. informiranje in prebujanje ljudi v domovini k zavesti o slovenskem izseljenstvu in
potrebni skrbi za duhovni in gmotni napredek izseljenskih skupnosti,
2. informiranje o dogajanju v Sloveniji,
3. odvračanje od nepotrebnega izseljevanja iz domovine z informativnimi dejavnostmi in
prikazovanjem današnjega položaja preseljencev vseh vrst v svetu,
4. informiranje in svetovalna pomoč osebam, ki se nameravajo odseliti ter jim nuditi
povezovanje z najbližjimi organiziranimi skupinami Slovencev v kraju preselitve.
7. člen
Povezovanje med domovino in tujino ter Slovencev v tujini med seboj:
1. vzdrževanje stalnih in živih vezi s skupinami razseljenih Slovencev ter njihovih
potomcev ne glede na število,
2. pomoč pri verskem in narodnokulturnem izobraževanju mladih in odraslih,
3. priprava obiskov izseljencev doma.
8. člen
Priprava, pomoč in spodbujanje občasnih in rednih srečanj pastoralnega, kulturnoprosvetnega in socialnega značaja:
1. organiziranje obiskov pri izseljencih,
2. šolanje odraslih izseljencev in njihovih otrok v Sloveniji,
3. priprava verskih in mladinskih srečanj v Sloveniji,
4. priprava vsakoletne izseljenske nedelje.
9. člen
Študij in strokovni pristop k problematiki ter zbiranje in urejanje arhivskega gradiva:
1. preučevanje, usmerjanje in pomoč izseljencem za načrtno ohranjanje verskih, narodnih
in kulturnih vrednot,
2. pomoč pri ustanavljanju, vodenju in vzdrževanju župnij, društev, šol, kulturnoprosvetnih skupin, pevskih zborov in srečanj,
3. znanstveni pristop k izseljenski problematiki na različnih forumih, vključno s
Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani.
10. člen
Posredno delovanje z opozarjanjem na dolžnosti, ki jih imajo državne ustanove do Slovencev
po svetu:
1. opozarjanje pristojnih ustanov na pravice izseljencev,
2. pomoč izseljencem v domovini in na tujem v pravnih in upravnih zadevah,
3. zagovarjanje pravic in dolžnosti, ki jih ima Republika Slovenija do izseljencev in
izseljenci do države.
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11. člen
Sodelovanje s sorodnimi organizacijami oz. drugimi civilnimi in državnimi ustanovami, ki se
zavzemajo za razseljene rojake in delujejo na področju Republike Slovenije ali zunaj njenih
meja.
12. člen
Vzdrževanje stikov s Slovenci v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem, s posebnim
pozornostjo do Slovencev v zamejstvu.
13. člen
Vsak krajevni ordinarij imenuje animatorja, ki sodeluje pri poslanstvu Rafaelove družbe na
(nad)škofijski ravni.
14. člen
Predstavnik Rafaelove družbe je član SKKD in SPS. Sodeluje s cerkvenimi in civilnimi
ustanovami, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu doseganju njenih ciljev. Spodbuja
delovanje krožkov Rafaelove družbe po župnijah doma in v tujini.
V. Organi
15. člen
Organi RD so:
1. ravnatelj,
2. plenum,
3. tajništvo,
4. voditelj tajništva.
Ravnatelj
16. člen
Ravnatelj je škof, ki ga za voditelja pastorale Slovencev po svetu imenuje SŠK.
17. člen
Naloge ravnatelja so:
1. zastopati in predstavljati ustanovo,
2. predsedovati plenumu,
3. odgovarjati za zakonitost dela.
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Plenum
18. člen
Plenum sestavljajo:
1. člani tajništva,
2. predstavnik laikov iz vsake (nad)škofije, ki ga imenuje krajevni ordinarij,
3. predstavnik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov,
4. predstavniki zamejskih Slovencev (iz tržaške, goriške in krške (nad)škofije),
5. predstavnik prekomorskih dežel.
19. člen
Plenum se sestaja vsaj enkrat na leto. Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov, če
je navzoča večina članov plenuma.
20. člen
Naloge plenuma so:
1. sprejemati letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
2. potrjevati letni finančni načrt in preverjati uresničeni finančni načrt;
3. sprejemati, spreminjati in dopolnjevati statut ter ga v potrditev predložiti SŠK,
4. sprejemati druge akte.
Tajništvo
21. člen
Tajništvo šteje devet članov:
1. ravnatelj,
2. voditelj tajništva,
3. šest (nad)škofijskih animatorjev, ki jih plenum izvoli na plenarni seji.
4. tajnik.
22. člen
Mandat imenovanih članov tajništva traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
23. člen
Naloge tajništva so:
1. svetovati in nuditi pomoč ravnatelju pri izvajanju programov,
2. pripravljati in sklicevati seje plenuma.
24. člen
Tajništvo se sestaja najmanj štirikrat letno.

4

Voditelj tajništva
25. člen
Voditelja tajništva na predlog plenuma za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja
imenuje SŠK.
26. člen
Naloge voditelja tajništva so:
1. organizirati, voditi in odgovarjati za delo tajništva,
2. v soglasju z ravnateljem sklicevati seje tajništva, jih pripravljati in voditi,
3. pripraviti predlog letnega delovnega načrta in je odgovarjati za njegovo izvedbo,
4. skrbeti za sodelovanje s cerkvenimi in programsko sorodnimi organizacijami,
5. plenumu podati delovno poročilo.
VI. Delovanje
27. člen
Delovanje temelji na letnem programu, ki ga pripravi tajništvo in ga potrdi plenum. S
programom so podrobneje določeni obseg, vsebina in razporeditev del, ki so potrebni za
izpolnjevanje poslanstva ustanove.
28. člen
Rafaelova družba ima tajnika, ki skrbi za opravljanje administrativno-tehničnih nalog.
29. člen
Naloge tajnika so:
1. izvrševati operativne naloge glavnega tajnika,
2. pripravljati zapisnike in poročila, jih podpisovati skupaj z ravnateljem ali voditeljem
tajništva, jih pošiljati vnaprej določenim ustanovam oz. njihovim predstavnikom,
3. skrbeti za izvrševanje nalog ravnatelja in plenuma,
4. skrbeti za korespondenco in urejanje arhiva.
VII.

Nadzorni odbor
30. člen

Poslovanje nadzira nadzorni odbor, ki ga na predlog tajništva imenuje SŠK. Člani nadzornega
odbora ne morejo biti zaposleni v ustanovi. Njegova naloga je, da na začetku leta pregleda
finančno poslovanje in o tem seznani SŠK.
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VIII. Končni določbi
31. člen
V primeru prenehanja delovanja vse pravice, obveznosti in premoženje prevzame SŠK v
skladu s predpisi Zakonika cerkvenega prava (ZCP).
32. člen
Statut začne veljati, ko ga sprejme plenum Rafaelove družbe, odobri tajništvo SPS in potrdi
SŠK. Enako velja za spremembe in dopolnitve statuta.

Slovenska škofovska konferenca je statut Rafaelove družbe potrdila na 58. redni seji 14.
februarja 2011 v Ljubljani.

msgr. dr. Anton Stres
predsednik SŠK
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