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Statut Misijonskega središča Slovenije 
 

I.  Preambula 
 
Za misijonsko dejavnost vesoljne Cerkve na poseben način skrbijo Papeške misijonske družbe 
(PMD). Njihov ustanovitelj je Kongregacija za evangelizacijo narodov, ki jim namenja 
poseben statut, po katerem le-te delujejo tako na ravni vesoljne, kot tudi na ravni krajevnih 
Cerkva (prim. Mednarodni statut PMD z dne 6. maja 2005). 
 
Cerkev na Slovenskem Statut PMD sprejema za temelj misijonske dejavnosti in se s tem 
vključuje v misijonsko življenje vesoljne Cerkve. Statut Misijonskega središča Slovenije 
(MSS) je skladen s Statutom PMD in ga upošteva, obenem pa določa posebnosti misijonskega 
delovanja na narodni ravni ter ga vključuje v pastoralne strukture Cerkve na Slovenskem.  
 

II.  Splošne določbe 
 

1. člen 
 
Ustanoviteljica MSS je Slovenska škofovska konferenca (SŠK). Misijonsko središče Slovenije 
je vključeno v Slovenski pastoralni svet (SPS), predstavnika pa ima tudi v Slovenski 
oznanjevalni komisiji (SOK). Združuje in koordinira vse misijonske pobude na škofijski in 
medškofijski ravni, med katerimi so tudi PMD.  
 

2. člen 
 
Misijonsko središče Slovenije ima sedež na naslovu: Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. 

 
3. člen 

 
Žig MSS je okrogle oblike. Na njem je v sredini stiliziran globus z golobom, ki je znamenje 
Svetega Duha. Na barvnem odtisu so misijonske barve posameznih kontinentov. Okrog 
simbola je napis: Opus missionale Sloveniae – Misijonsko središče Slovenije. 
 

4. člen 
 
Misijonsko središče Slovenije lahko v posameznih (nad)škofijah odpre misijonske pisarne, ki 
delujejo pod vodstvom (nad)škofijskih voditeljev za misijone. 
 

5. člen 
 
Misijonsko središče Slovenije povezuje PMD s posameznimi misijonskimi dejavnostmi, skrbi 
za slovenske in druge misijonarje ter združuje pobude Cerkve na Slovenskem za misijone. 
Misijonsko središče Slovenije omogoča življenje misijonske dejavnosti na vesoljni in krajevni 
ravni. 
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III.   Poslanstvo 
 

6. člen 
 
Poslanstvo MSS je:  

1. Prebujati in utrjevati med ljudmi zavest o vesoljnosti odrešenja v Jezusu Kristusu, 
edinem Odrešeniku, ter o enotnosti in solidarnosti človeštva. 

2. Z duhovnim in materialnim delovanjem udejanjati in izvrševati humanitarno in 
razvojno pomoč ter solidarnost z vsem človeštvom, posebej z najbolj revnimi v svetu 
v razvoju. 

3. Gojiti sodelovanje s podobnimi ustanovami doma in po svetu. 
4. Spodbujati prostovoljstvo za misijonsko in razvojno delo v misijonskih deželah ter 

vzgajati in usposabljati prostovoljce za delo laiških misijonarjev. 
5. Seznanjati javnost, posebno mlade, o misijonskem poslanstvu Cerkve. 

 
IV.   Dejavnosti 

 
7. člen 

 
Misijonske oznanjevalno-pastoralne dejavnosti: 

1. Usklajevanje misijonske dejavnosti po (nad)škofijah in župnijah s pomočjo 
(nad)škofijskih in dekanijskih animatorjev.  

2. Misijonsko oblikovanje duhovnikov, katehetov ter pastoralnih sodelavcev. 
3. Usposabljanje laikov za misijonsko delo doma in v misijonih ter sodelovanje z 

laiškimi misijonskimi ustanovami. 
4. Dejavnosti, ki jih narekujejo znamenja časov. 

 
8. člen 

 
Misijonske dobrodelno-razvojne dejavnosti: 

1. Zbiranje in delitev materialnih sredstev za projekte slovenskih misijonarjev, projekte 
PMD, projekte krajevnih Cerkva v misijonih ter duhovno in materialno pomoč 
slovenskim misijonarjem, ki jih je poslala krajevna Cerkev, ter vzdrževanje stikov z 
njimi. 

2. Spodbujanje prostovoljstva za misijonsko in razvojno delo. 
3. Usposabljanje ljudi za organiziranje in izvajanje dobrodelnih in razvojnih dejavnosti. 

 
9. člen 

 
Misijonsko središče Slovenije sodeluje z različnimi ustanovami na ravni krajevne in vesoljne 
Cerkve: s Kongregacijo za evangelizacijo narodov in PMD, s Slovenskim pastoralnim svetom 
(SPS), Slovensko oznanjevalno komisijo (SOK), (nad)škofijami in župnijami, pa tudi z 
drugimi cerkvenimi, državnimi in civilnimi ustanovami s podobnimi dejavnostmi ter z 
vzgojno-izobraževanimi ustanovami. 
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V.  Medškofijski misijonski odbor 
 

10. člen 
 
Slovenska škofovska konferenca glede na velikost Cerkve v Sloveniji v skladu s Statutom 
PMD narodni odbor in misijonske dejavnosti v (nad)škofijah povezuje v enoten organ, ki ga 
imenujemo Medškofijski misijonski odbor (MMO).  
 
 

11. člen 
 
Narodni voditelj misijonov vodi MMO, koordinira delo in sklicuje seje. 
 

12. člen 
 
Medškofijski misijonski odbor deluje v širši in ožji sestavi. V širši sestavi se sestaja dvakrat 
letno, v ožji pa vsaj trikrat. Slovenska škofovska konferenca MMO potrdi za petletno obdobje.  
 

13. člen 
 
Člani MMO v širši sestavi so: 

1. škof, ki je pri SŠK odgovoren za misijonsko dejavnost oz. predsednik PMD; 
2. narodni voditelj za misijone; 
3. (nad)škofijski voditelji za misijone; 
4. voditelji posameznih misijonskih dejavnosti; 
5. član ženske in moške redovne skupnosti, ki ju predlaga KORUS.  

 
14.  člen 

 
Člani MMO v ožji sestavi so: 

1. narodni voditelj za misijone;  
2. (nad)škofijski voditelj za misijone iz ljubljanske in mariborske metropolije, ki ga v 

posamezni metropoliji izberejo (nad)škofijski voditelji; 
3. predstavnik redovnih skupnosti, ki ga izbere KORUS;  
4. predstavnik misijonskih dejavnosti.  

 
15.  člen 

 
Pristojnosti in naloge MMO, ki so podrobneje opredeljene v Statutu PMD iz leta 2005 v 55. 
členu, so: 

1. Pripraviti finančni načrt in nadzorovati njegovo izvajanje.  
2. Sodelovati s škofom, ki je pri SŠK odgovoren za misijonsko dejavnost. 
3. Izbrati temo in preučiti strategijo za letno misijonsko akcijo ter določiti program za 

dejavnost PMD na področju osveščanja in organizacije nabirk. 
4. Pregledati in odobriti prejemke in izdatke po predvidenem finančnem načrtu. 

 
16.  člen 

 
Slovenska škofovska konferenca lahko v posebnih primerih dopolni pristojnosti in MMO 
zaupa dodatne naloge.  
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VI.   Narodni voditelj za misijone 

  
17.  člen 

 
Misijonsko središče Slovenije vodi ravnatelj PMD, ki je hkrati tudi narodni voditelj za 
misijone. Ravnatelja PDM na predlog SŠK imenuje Kongregacija za evangelizacijo narodov. 
Imenovan je za pet let. Njegov mandat se lahko obnovi le enkrat (prim. Statut PMD, 52. člen). 
 

18.  člen 
 
Narodni voditelj za misijone združuje misijonska prizadevanja v Cerkvi na Slovenskem in 
odgovarja za misijonski značaj posameznih (nad)škofij.  
 
Pristojnosti in naloge narodnega voditelja za misijone so: 

1. V okviru SŠK predstavlja uradnega predstavnika PMD; 
2. v skladu s Statutom PMD in smernicami SŠK skrbi, da se le-te vključujejo v 

medškofijsko misijonsko pastoralo, s čimer se zagotavlja enotnost in harmoničen 
razvoj;  

3. vodi MMO; 
4. je član plenuma SPS in član SOK.  

 
VII.  (Nad)škofijski voditelj za misijonov 

 
19. člen 

 
Za misijonski značaj posamezne (nad)škofije je odgovoren (nad)škofijski voditelj za misijone, 
ki ga v skladu s Statutom PMD za pet let imenuje (nad)škof ordinarij. Njegov mandat se lahko 
obnovi (prim. Statut PMD, 60. člen).  
 

20.  člen 
 
Pristojnosti in naloge (nad)škofijskega voditelja za misijone so: 

1. navezuje stike z narodnim voditeljem za misijone; 
2. pospešuje misijonsko dejavnost in pomaga (nad)škofu, da je v celotno pastoralno 

življenje (nad)škofije vključena misijonarska širina;  
3. odgovoren je za organizacijo zbirk za PMD po župnijah, ki jih morajo le-te odposlati 

narodnemu voditelju za misijone; 
4. poroča o financah in delovanju PMD v (nad)škofiji in poročilo predloži tudi 

krajevnemu ordinariju.  
 

21.  člen 
 
(Nad)škofijskemu voditelju za misijone pri delu pomagajo dekanijski animatorji, ki jih za pet 
let imenuje (nad)škof ordinarij. Njihov mandat se lahko obnovi.  
 

22.  člen 
 
(Nad)škofijski voditelj za misijone vsaj enkrat na leto skliče sestanek dekanijskih 
animatorjev. 
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VIII.  Nadzorni odbor  

 
23.  člen 

 
Slovenska škofovska konferenca imenuje nadzorni odbor, ki ga vodi škof, ki je pri SŠK 
odgovoren za misijonsko dejavnost.  
 
 

24. člen 
 
Člani nadzornega odbora so: 

1. škof, ki je pri SŠK odgovoren za misijonsko dejavnost in odboru tudi predseduje; 
2. duhovnik iz ljubljanske in mariborske metropolije; 
3. laik z znanji finančnega poslovanja iz ljubljanske in mariborske metropolije.  

Člane na predlog predsednika za dobo pet let imenuje SŠK. Njihov mandat se lahko obnovi. 
Člani ne morejo biti člani MMO ali MSS. 
 

25. člen 
 
Naloge nadzornega odbora so: 

1. izvajati nadzor nad delovanjem in poslovanjem PMD in MSS (prim. Statut PMD, 55. 
člen);  

2. potrdi letno finančno poročilo o dejavnostih, ki jih združuje PMD in MSS (prim. 
Statut PMD, 53. člen). 

 
IX.  Odgovorni škof za misijonsko dejavnost 

 
26. člen 

 
Naloge škofa, ki je pri SŠK odgovoren za misijonsko dejavnost, so:  

1. predseduje PMD;  
2. pospešuje poslanstvo na področju celotne misijonske dejavnosti;  
3. udeležuje se sej MMO v širši sestavi;  
4. SŠK posreduje letno delovno in finančno poročilo MMO; 
5. skrbi za uresničevanje misijonske dejavnosti na ravni Cerkve na Slovenskem v skladu 

s Statutom PMD, navodili Kongregacije za evangelizacijo narodov in smernicami 
SŠK.  

 
X. Prenehanje delovanja 

 
27.  člen 

 
Slovenska škofovska konferenca kot njegova ustanoviteljica lahko MSS ukine v skladu s 
predpisi Zakonika cerkvenega prava (ZCP). 
 

28.  člen 
 
V primeru ukinitve MSS njegovo premoženje v skladu s predpisi ZCP samodejno preide v 
posest in upravo SŠK, ki ga mora nameniti za misijonsko dejavnost. 
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XI.  Končna določba 

 
29.  člen 

 
Statut MSS začne veljati, ko ga potrdi SŠK. Spremembe in dopolnitve statuta na predlog MSS 
sprejema SŠK. 
 
 
Slovenska škofovska konferenca je statut Misijonskega središča Slovenije potrdila na 69. redni 
seji 26. novembra 2012 v Ljubljani.  
 
 
 

msgr. dr. Anton Stres  
predsednik SŠK  

 


