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Statut Slovenskega ekumenskega odbora 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 
 

Slovenski ekumenski odbor (SEO) je delovno telo Slovenske škofovske konference (SŠK) v 
Slovenski oznanjevali komisiji (SOK). 

2. člen 

Namen, naloge in načela za njegovo delovanje so določeni v odloku slovenskih škofov o 
ustanovitvi Slovenskega ekumenskega sveta z dne 7. julija 1965, v Odloku o ekumenizmu II. 
vatikanskega cerkvenega zbora in Ekumenskem pravilniku z dne 25. marca 1993. 

3. člen 

Slovenski ekumenski odbor ima sedež na Ciril-Metodovem trgu 4 v Ljubljani. Ima svoj pečat s 
podobo sv. Cirila in Metoda, z ekumenskim znakom in napisom Slovenski ekumenski odbor. 
Pečat (žig) hrani tajnik. 

 

II. Cilji in naloge 

4. člen 

Slovenski ekumenski odbor skrbi za izvrševanje naročil II. vatikanskega cerkvenega zbora in 
drugih cerkvenih navodil glede ekumenizma. 

5. člen 

Pospešuje duhovni ekumenizem, to je skupno in zasebno molitev za edinost kristjanov, 
spreobrnjenje srca in svetost življenja. Vsaj enkrat na leto, posebej v okviru molitvene osmine 
za edinost kristjanov, pripravi molitvena srečanja skupaj s predstavniki drugih krščanskih 
Cerkva in skupnosti. 

6. člen 

Skrbi za rast in oblikovanje ekumenske zavesti in mišljenja v duhu II. vatikanskega cerkvenega 
zbora. 

7. člen 

Pospešuje medsebojno prijateljstvo in poznavanje, medsebojne stike in krščansko ljubezen 
med katoličani in verniki drugih krščanskih Cerkva in skupnosti. 
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8. člen 

Pripravlja in vodi medsebojne razgovore med katoličani in drugimi krščanskimi verniki, 
njihovimi ekumenskimi skupnostmi, verskimi predstavniki in izvedenci. 

9. člen 

Spodbuja katoliško občestvo k skupnemu pričevanju vere z drugimi krščanskimi Cerkvami in 
skupnostmi in k sodelovanju pri vzgoji; pospešuje sodelovanje na moralnem, socialnem in 
političnem področju, kar zadeva odnose z državo; pospešuje sodelovanje pri zadevah v zvezi s 
kulturo, znanostjo in umetnostjo; prizadeva si za mir in spoštovanje človeka. 

10. člen 

Sodeluje s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani in bogoslovci pri ekumenski dejavnosti, 
posebej pri vzgoji pastoralnih delavcev. Za navzočnost ekumenskega duha si prizadeva tudi v 
cerkvenih osnovnih in srednjih šolah ter visokošolskih zavodih. 

11. člen 

Medškofijskim in (nad)škofijskim organizmom pomaga, da svoje delo izvršujejo v 
ekumenskem duhu. Z nasveti, članki, različnimi prireditvami in slovesnostmi usmerja 
ekumensko misel v Cerkvi na Slovenskem. 

12. člen 

Skrbi za ekumenski tisk in navzočnost ekumenske misli v sredstvih družbenega obveščanja. 
Vsako leto prevede in priredi knjižico za obhajanje molitvene osmine za edinost kristjanov. 
Izdaja ekumenski zbornik V edinosti. Za mariborsko nadškofijo v sodelovanju s Slomškovim 
odborom pripravi gradivo za ekumenski dan - Slomškovo nedeljo, ki jo v Cerkvi na 
Slovenskem vsako leto obhajamo zadnjo nedeljo v septembru. 

13. člen 

Skrbi za povezanost s Slovenci v zamejstvu. Goji stike z mednarodnimi ekumenskimi središči, 
posebej s Papeškim svetom za edinost kristjanov v Rimu, ki mu pošilja informacije o izkušnjah 
in doseženih rezultatih. 

III. Apostolstvo sv. Cirila in Metoda 

14. člen 

Slovenski ekumenski odbor vodi Apostolstvo sv. Cirila in Metoda ter poživlja in usmerja 
njegovo delo. 
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IV. Članstvo 
 

15. člen 
 

Krajevni ordinariji iz vsake (nad)škofije v SEO imenujejo svojega člana. Konferenca redovnih 
ustanov Slovenije prav tako imenuje po enega predstavnika iz ženskih in po enega predstavnika 
iz moških redovnih skupnosti. Člana SEO sta tudi predstavnik Teološke fakultete Univerze v 
Ljubljani in predstavnik bogoslovnih semenišč. Mandat članov traja pet let in ga je mogoče 
obnoviti. 

16. člen 

Člani SEO se na redni seji sestanejo vsaj enkrat na leto. Takrat določijo okvirni program 
delovanja za prihodnje leto ter rešujejo druga pomembnejša vprašanja. 

17. člen 

Na sejah SEO naj sodelujejo tudi zastopniki zamejskih Slovencev. Na seje so lahko povabljeni 
tudi predstavniki drugih krščanskih Cerkva in skupnosti, ki delujejo v Sloveniji. 

V. Vodstvo 

18. člen 

Slovenski ekumenski odbor ima tajništvo, ki ga sestavljajo predsednik, tajnik in (nad)škofijski 
predstavniki. 

Predsednik je praviloma eden od škofov SŠK. Sklicuje seje SEO, ki se sestane vsaj enkrat na 
leto. Slovenski ekumenski odbor vodi in zastopa navzven ter odgovarja za njegovo delovanje. 

Tajnik je izvoljen izmed članov SEO. Sklicuje seje tajništva SEO, ki se sestane vsaj dvakrat na 
leto, vodi redno delo ter pripravlja predloge in načrte za delo. 
Tajništvo lahko izbere tudi zapisnikarja, ki skrbi za zapisnike, dopise in arhiv. 

 
VI. Finančno poslovanje 
 

19. člen 
 

Slovenski ekumenski odbor materialna sredstva za lastno delovanje praviloma prejema od SŠK. 
Delo je brezplačno, člani pa imajo pravico do povračila potnih in materialnih stroškov. 
Slovenska škofovska konferenca je statut Slovenskega ekumenskega odbora potrdila v 
ponedeljek, 4. januarja 2016, na 92. redni seji v Kopru. 

msgr. Andrej Glavan 
predsednik SŠK  


