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cerkev v sloveniji

MAŠniŠKA POSVEČEnjA V LETu 2019
LjubLjAnSkA nADškoFijA
Gregor Bregar, roj. 4. 4. 1983, iz župnije Ljub

ljana  Šentvid
Tadej Ložar, roj 19. 7. 1994, iz župnije Dol pri 

Ljubljani
Rok Pogačnik, roj. 27. 6. 1993, iz župnije Radov

ljica
Vito urbanija, roj. 4. 6. 1994, iz župnije Moravče
mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici v so-

boto, 29. junija, ob 9. uri.

mAriborSkA nADškoFijA
Primož Lorbek, roj. 28. 8. 1990, iz župnije Zavrč
Sebastijan Tišler, roj. 24. 12. 1978, iz župnije 

Maribor  Tezno
mašniško posvečenje bo v mariborski stolnici v so-

boto, 29. junija, ob 10. uri.

SKLEPi 21. SEjE STALnEGA SVETA 
SLOVEnSKE ŠKOFOVSKE KOnFEREnCE

V četrtek, 11. aprila 2019, je na Nadškofiji Lju
bljana potekala 21. razširjena seja Slovenske škofo
vske konference (SŠK). Na sejo so bili poleg članov 
Stalnega sveta SŠK povabljeni tudi vsi ordinariji. 
Škofje so na seji sprejeli naslednje sklepe:

1. navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje to-
lerance do spolnih zlorab

Škofje so se seznanili z letnim poročilom in 
delovanjem Ekspertne skupine za reševanje spolnih 
zlorab pri SŠK. Obenem so potrdili Navodilo o 
uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih 
zlorab. Škofje v skladu z navodilom prijavljajo 
vse primere sumov spolnega nasilja (ne glede na 
starost kaznivega dejanja) preko Ekspertne skupine 
za reševanje spolnih zlorab pri SŠK na policijo in 
po potrebi pooblastijo člana ekspertne skupine oz. 
drugega duhovnika za posebnega pooblaščenca. 
Škofje začnejo cerkvene postopke potem, ko poli
cija potrdi sum, in po pridobljenem mnenju Eks
pertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK. 
Škofje osebno sprejemajo samo žrtve in njihove za
konite zastopnike. Vse druge zainteresirane posa

meznike in skupine škofje usmerijo na policijo oz. 
Ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab pri 
SŠK. 

2. Finančno poročilo SŠK za leto 2018 in potr-
ditev Finančnega načrta SŠK za leto 2019

Škofje so potrdili Letno finančno poročilo, 
bilanco in finančne izkaze za SŠK in Katoliško cer
kev za leto 2018. Škofje so potrdili Finančni načrt 
SŠK za leto 2019.

3. imenovanje predsednika in generalnega taj-
nika Karitas Vojaškega vikariata (KViK) 

Škofje so imenovali g. Milana Preglja za pred
sednika KVIKa in g. Dejana Glavača za generalne
ga tajnika KVIKa za obdobje petih let.

4. Prošnja za imenovanje člana v Častni odbor 
za obeleževanje 100. obletnice združitve prek-
murskih Slovencev z matičnim narodom 

Škofje so za predstavnika SŠK v Častnem od
boru za obeleževanje 100. obletnice združitve prek
murskih Slovencev z matičnim narodom imenovali 
nadškofa msgr. Alojzija Cvikla. 

msgr. Stanislav Zore OFM
predsednik SŠK

nAVODiLO O uVELjAVLjAnju  
niČELnE STOPnjE TOLERAnCE  

DO SPOLniH ZLORAB
Sprejeto na 21. redni seji Stalnega sveta SŠK, dne 

11. aprila 2019.

1. člen
Navodilo obvezuje vse škofe, duhovnike, diako

ne, redovnike in redovnice ter druge verske usluž
bence v skladu s Pravilnikom o verski dejavnosti, ki 
pripadajo teritorialnemu ali personalnemu sestav
nemu delu Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji.

2. člen
Verski uslužbenec je dolžan centru za socialno 

delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak 
sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede 
na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z 
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opravljanjem verske dejavnosti v skladu s Pravilni
kom o verski dejavnosti, in sicer v najkrajšem mo
žnem času. (Omenjena dolžnost prijave ne velja za 
primere, s katerimi se duhovnik seznani v okviru 
podeljevanja zakramenta sprave (prim.: tretji odsta
vek 281. člena Kazenskega zakonika.))

3. člen
Za pomoč pri naznanitvi spolne zlorabe držav

nim organom se verski uslužbenec lahko obrne na 
Ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab pri 
SŠK.

4. člen
Verski uslužbenec je dolžan ves čas dejavno so

delovati pri preiskovalnem in drugem pristojnem 
delovanju državnih organov v zvezi z naznanjeno 
spolno zlorabo.

5. člen
Nobena oblika cerkvenega avtonomnopravnega 

postopka preiskave in reševanja spolne zlorabe se ne 
sme začeti pred njeno naznanitvijo državnim orga
nom.

6. člen
To navodilo začne veljati in se uporabljati z dnem 

objave v Sporočilih slovenskih škofij.

Št. 86/19
Ljubljana, 11. april 2019

msgr. Stanislav Zore OFM
ljubljanski nadškof metropolit in

predsednik SŠK

SKLEPi 112. REDnE SEjE  
SLOVEnSKE ŠKOFOVSKE KOnFEREnCE

V ponedeljek, 6. maja 2019, je v cistercijanski 
opatiji Stična potekala 112. redna seja Slovenske 
škofovske konference (SŠK) in KORUSa. Škofje so 
na seji SŠK sprejeli naslednje sklepe:

1. imenovanje koordinatorja za pastoralo Ro-
mov pri SŠK (110/19)

Škofje so za obdobje petih let imenovali Mitja 
Buliča za koordinatorja za pastoralo Romov pri SŠK 
(od 1. junija 2019 do 1. junija 2024). 

2. Prošnja za podaljšanje mandata duhovnega 
asistenta jamarske zveze Slovenije

Škofje so imenovali p. Janka Štamparja KR za 
duhovnega asistenta Jamarske zveze Slovenije. 

3. Pobuda za organizacijo Pohoda za življenje 
2020 

Škofje so podprli pobudo »Pohod za življenje 
2020« in sprejeli sklep o pokroviteljstvu dogodka. 
Namen dogodka, ki bo maja 2020, bo slovenski jav
nosti sporočiti, da je vsako človeško življenje cenjeno 
in zaščiteno. Omenjeni pohod bo prilož nost javno 
izraziti podporo lepoti življenja in dostojanstvu 
vsakega človeškega bitja. Tajništvo SŠK bo pripravilo 
obvestilo za Sporočila slovenskih škofij. 

msgr. Stanislav Zore OFM
predsednik SŠK

SVETA MAŠA ZA DOMOVinO  
V LjuBLjAnSKi STOLniCi

V sredo, 19. junija 2019, ob 18.30 bo v stolni 
cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani ljubljanski nadškof 
metropolit in predsednik Slovenske škofovske kon
ference msgr. Stanislav Zore daroval sv. mašo za do
movino ob državnem prazniku dneva državnosti. K 
sveti maši so povabljeni verniki, predstavniki druž
benopolitičnega življenja in diplomatskega zbora.  
Duhovnike vljudno prosimo, da oznanijo sveto 
mašo in povabijo vernike k udeležbi.

dr. Tadej Strehovec
generalni tajnik SŠK

nABiRKA  
ZA PETROV nOVČiČ 2019

Slovenski škofje so sklenili, da bo letošnja nabir
ka za »Petrov novčič« na praznik svetih apostolov 
Petra in Pavla, v soboto, 29. junija 2019.

Petrov novčič je starodavna nabirka Cerkve za 
naslednika apostola Petra, s katero papež podpira 
karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške 
cerkve. Leta 2017 smo slovenski verniki v ta namen 
darovali  74.405,24 evra. Zahvaljujemo se vsem, ki 
so namenili svoj dar papežu Frančišku, nasledniku 
apostola Petra.

dr. Tadej Strehovec
generalni tajnik SŠK


