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Št. 20-8-7/19 
Ljubljana, 7. oktober 2019 

 
 

Statut Komisije za cerkvene arhive in sakralno kulturno dediščino 
 
 

I Splošne določbe 
 

1. člen 
 
Komisija za arhive in sakralno kulturno dediščino (KASD) je posvetovalno telo Slovenske 
škofovske konference (SŠK) za področje arhivov in sakralne kulturne dediščine in je v službi 
celotne Katoliške Cerkve v Sloveniji. Sedež KASD je na naslovu: Ciril-Metodov trg 4, p. p. 
1990, 1001 Ljubljana. 
 

II Namen 
 

2. člen 
 
Namen KASD je delovati kot posvetovalno telo SŠK na področju delovanja cerkvenih 
arhivov in varovanja sakralne kulturne dediščine.  
 
KASD deluje: 

a) na področju varstva arhivskega in dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen 
za Katoliško Cerkev v Sloveniji ter širšo laično in strokovno javnost (v 
nadaljevanju arhivskega gradiva), v okviru Sveta za cerkvene arhive; 

b) na področju varovanja sakralne kulturne dediščine v okviru Sveta za sakralno 
kulturno dediščino. 

 
 
III Naloge 

 
3. člen 

 
a) Naloge Sveta za cerkvene arhive znotraj KASD so:  

 
1. izvajati naloge in sklepe po naročilu SŠK; 
2. dogovarjanje s pristojnimi organi civilne oblasti na ravni odnosa med SŠK in 

Republiko Slovenijo (RS) in nadziranje izpolnjevanja sklenjenih dogovorov s 
področja varstva arhivskega gradiva; 

3. pripravljanje smernic za delo, povezano z ohranjanjem, urejanjem, prevzemanjem, 
varovanjem in uporabo arhivskega gradiva; 

4. ozaveščanje cerkvene in laične javnosti o pomenu arhivskega gradiva cerkvenih 
arhivov; 

5. pripravljanje strokovnega gradiva in predlogov pravnih aktov s področja varovanja 
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arhivskega gradiva; 
6. spremljanje in analiziranje problematike varovanja arhivskega gradiva ter podajanje 

mnenj in priporočil SŠK in Komisiji za arhive in sakralno kulturno deliščino; 
7. posredovanje ugotovitev, strokovnih ocen in drugih predlogov, ki so potrebni za 

boljše pastoralno delovanje Cerkve, različnim cerkvenim pravnim osebam; 
8. usklajevanje in sklepanje pogodb o financiranju in izvedbi programa varstva 

arhivskega gradiva s pristojnim ministrstvom RS ter pravočasno oddajo delovnega in 
finančnega poročila pristojnemu ministrstvu. 

9. Udeležba na strokovnih posvetih doma in v tujini. 
 

b) Naloge Sveta za sakralno kulturno dediščino: 
 

1. spremljanje zakonodaje s področja varovanja sakralne kulturne dediščine; 
2. priprava gradiv in spodbud za varovanje sakralne kulturne dediščine;  
3. priprava mnenja ob načrtovanih posegih v sakralno kulturno dediščino; 
4. priprava pregleda stanja sakralne kulturne dediščine na Slovenskem; 
5. udeležba na mednarodnih posvetih. 

 
 

IV Članstvo in vodstvo 
 

4. člen 
 
KASD sestavlja 6 članov: predsednik in tajnik, voditelji (nad)škofijskih arhivov, predstavnik 
Konference redovnih ustanov Slovenije (KORUS) in koordinator organigrama SŠK. 
 
Vodstvo KASD sestavljata predsednik in tajnik. Predsednika, ki je običajno škof, imenuje 
SŠK. 
 
Člane imenuje SŠK na predlog predsednika KASD. Predsednik Sveta za cerkvene arhive na 
predlog Korusa predlaga predstavnika redovnikov v KASD.  
 
Mandatna doba članov traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 

5. člen 
 
KASD zastopa v javnosti njen predsednik. Za posamezna dejanja lahko predsednik KASD 
pooblasti enega od članov komisije. 
 
Predsednik in tajnik pripravita predlog dnevnega reda in določita datum seje. Seje sklicuje 
tajnik, vodi jih predsednik, po pooblastilu pa tajnik ali kdo od članov. Vsak član lahko 
predlaga sklic seje. Tajnik je sejo dolžan sklicati najpozneje v roku 14 dni, kadar sklic seje 
predlagata vsaj dva člana KASD, sicer lahko sejo skličeta predlagatelja sama. 
 
Udeležba na sejah je obvezna. Če je kdo od članov upravičeno zadržan, mora svojo odsotnost 
pravočasno sporočiti. 
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Komisija vse odločitve sprejema z navadno večino glasov. Glasovalno pravico imajo vsi 
člani komisije. Sklepčnost je zagotovljena, če se seje udeležijo vsaj 3 člani. 
 
Zapisnik piše in podpiše tajnik, podpiše ga tudi predsednik. Člani zapisnik sprejmejo in 
potrdijo po e-pošti. Na naslednji seji pregledajo uresničitev sklepov prejšnje seje. Zapisnik 
poleg predsednika in članov KASD prejme v vednost Tajništvo SŠK.  
 
KASD se po potrebi posvetuje s predstavniki strokovne ali zainteresirane javnosti, 
predstavniki civilnih organov, predstavniki cerkvenih organizacij in skrbniki arhivskega 
gradiva. Ob obravnavi določene točke se seje lahko udeležijo tudi povabljeni svetovalci oz. 
gostje. O tem odloča večina članov. 
 
Člani so zavezani poklicni molčečnosti. O svojem delu lahko govorijo v javnosti z 
dovoljenjem predsednika komisije. 
 
 
 

V Materialna sredstva 
 

6. člen 
 
Delo v KASD je brezplačno. Sredstva za delovanje komisije (potni stroški, materialna 
sredstva, udeležba na sejah v tujini itd.) zagotovi SŠK.  
 

 
VI Končni določbi 

 
7. člen 

 
V primeru, da KASD preneha delovati, vse pristojnosti, materialne pravice in dolžnosti 
preidejo na SŠK. 
 

8. člen 
 
Statut začne veljati, ko ga potrdi SŠK. 
 
 
 
Slovenska škofovska konferenca je Statut Komisije za cerkvene arhive in sakralno kulturno 
dediščino potrdila na 114. redni seji, ki je bila 7. oktobra 2019 v Novem mestu.  
 
 

Msgr. Stanislav Zore OFM, 
predsednik SŠK  


