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Pravilnik o izdajanju katehetskih pripomočkov 

 
 

1 .  č len 
Slovenska škofovska konferenca (SŠK) objavlja Pravilnik o izdajanju katehetskih pripomočkov, ki 
velja od objave tega dokumenta, 1. aprila 2018, do preklica. 
 

2 .  č len 
Pravilnik o izdajanju katehetskih pripomočkov zavezuje vse izdajatelje katehetskih pripomočkov 
(učbeniki, delovni zvezki, gradiva za katehete, dodatni pripomočki za katehezo), da zaprosijo za 
prejem imprimaturja in s tem za uvrstitev v seznam potrjenih katehetskih pripomočkov. 
 

3 .  č len 
Izdajatelj se v pripravi katehetskega pripomočka poveže s Slovenskim katehetskim uradom (SKU) 
in upošteva njegove smernice. 
 

4 .  č len 
Izdajatelj pred izdajo katehetski pripomoček pošlje v pregled SKU, ki izda svoje mnenje o 
katehetski ustreznosti oziroma skladnosti s Slovenskim katehetskim načrtom. Izdajatelj mnenje 
SKU priloži prošnji za imprimatur, ki jo pošlje na SŠK. 
 

5 .  č len 
SŠK na podlagi pozitivnega mnenja SKU (4. člen) izda imprimatur in katehetski pripomoček uvrsti v 
seznam potrjenih katehetskih pripomočkov. 
 

6 .  č len 
Pred izdajo katehetskega pripomočka in po uresničenem 4. členu založnik sklene pogodbo s SŠK o 
poslovnem sodelovanju, ki določa, da 12 % prihodka od prodanih izvodov katehetskega 
pripomočka po objavljeni maloprodajni ceni založnika od prve izdaje in 24 % prihodka od 
prodanih izvodov katehetskega pripomočka po objavljeni maloprodajni ceni založni ka od druge 
izdaje založnik plača SŠK za katehetsko dejavnost in njen razvoj v Cerkvi na Slovenskem. 
 

7 .  č len 
Kopiranje in razmnoževanje katehetskih pripomočkov brez soglasja avtorjev oz. izdajateljev je 
prepovedano. 
 

8 .  č len 
V primeru neupoštevanja Pravilnika o izdajanju katehetskih pripomočkov SŠK ukrepa z zahtevo po 
materialni poravnavi. Če to ni mogoče, se spor ureja s tožbo pri pristojnem sodišču. 
 
Škofje so na 102. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je bila 2. oktobra 2017 v Tinjah, 
potrdili »Pravilnik o izdajanju katehetskih pripomočkov«. 
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predsednik SŠK 


