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Pred vami je statut Frančiškovih otrok in mladine v Sloveniji. V njem so zapisana osnovna načela 
našega delovanja.  

 

STATUT 
FO in FRAME SLOVENIJE 

 

Poglavje 1: Opredelitev 
1. Frančiškovi otroci (FO) so skupine otrok, Frančiškova mladina (FRAMA) pa bratstva mladih 

ljudi, ki se čutijo poklicani od Svetega Duha, da v bratstvu živijo krščanstvo v luči zgleda 
svetega Frančiška Asiškega in poglabljajo svojo poklicanost znotraj Frančiškovega svetnega 
reda (OFS).  

2. FO in FRAMA spadata v Frančiškovo družino kot del OFS-ja in imajo Vodilo OFS za 
pripomoček, ki navdihuje v njih rast lastne krščanske in frančiškovske poklicanosti (osebne 
in občestvene). 

3. Skupine FO so namenjene osnovnošolskim otrokom, bratstva FRAME pa mladim med 14. in 
30. letom, ki iščejo svojo lastno identiteto in način življenja. 

4. Pastoralna in duhovna asistenca je zaupana prvemu Frančiškovemu redu (frančiškani, 
minoriti in kapucini), sestram s frančiškovsko karizmo ter duhovnikom iz OFS-ja. Več o tem v 
Statutu o duhovni in pastoralni asistenci. 

5. Ker so FO in FRAMA življenjsko in vzajemno povezani z OFS-jem, ki je še posebej odgovoren 
zanje, je bratsko spodbujanje zaupano OFS-ju.  

6. Skupine FO in bratstva FRAME so organizirane na narodni, pokrajinski (ljubljanska in 
mariborska metropolija) ter krajevni ravni. Vsaka od skupin FO in bratstev FRAME je 
povezana z bratstvom OFS-ja na ustrezni ravni. 

7. FO in FRAMA se ravnajo po splošnem cerkvenem pravu, Generalnih konstitucijah OFS-ja in 
tem Statutu, ki ga je potrdil narodni svet OFS-ja. 

8. Narodni svet FO in FRAME je zadolžen, da pojasnjuje primere in išče rešitve v posameznih 
primerih, ki v Statutu niso omenjeni. Takšne rešitve so v veljavi do naslednjega narodnega 
kapitlja FO in FRAME. 

9. Ime: Frančiškovi otroci in Frančiškova mladina Slovenije (skrajšano FO in FRAMA Slovenije). 
Sedež se določi na vsakem kapitlju in je objavljen na spletni strani www.fo-frama.org.  

Poglavje 2: Življenje in delovanje 
10. Skupine FO in bratstva FRAME naj sledijo evangeliju našega Gospoda Jezusa Kristusa na 

način življenja svetega Frančiška Asiškega. To naj se kaže v: 

 vključenosti v Cerkev, 

 prejemanju zakramentov, 

 spoštovanju stvarstva, 

 osebni molitvi in premišljevanju Svetega pisma, 

http://www.fo-frama.org/
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 pričevanjski drži v vsakdanjem življenju, 

 življenju idealov evangeljskih svetov pokorščine, uboštva in čistosti, 

 spoštovanju Cerkvenega nauka, 

 preprostem načinu življenja, 

 cenjenju bratstva kot vrednote ter 

 spoštovanju državnih struktur in aktivnem vključevanju v družbo. 

Poglavje 3: Pot poklicanosti 
11. Rast v FO in FRAMI poteka s pomočjo programov, metod in vsebin, ki jih določi narodni svet 

FO in FRAME. 

FO  

12. Po 6-mesečnem obiskovanju skupine FO lahko otrok, ki je dopolnil 6 let, da obljubo 
Frančiškovih otrok. S tem postane njihov uradni član. V času do obljube otrok spoznava 
življenje sv. Frančiška in posledično življenje z Jezusom. Primernost, da otrok izreče obljubo, 
ugotovi vodstvo krajevne skupine FO. Ko otrok obnavlja obljubo, je lahko čas priprave krajši. 
Določi ga vodstvo krajevne skupine FO. 

13. Obljuba FO nima pravnih posledic. Otroci jo izrečejo (med mašo ali besednim bogoslužjem) 
v smislu obnovitve krstnih obljub. Obljuba se obnovi vsako leto. 

14. Besedilo obljube FO in sam obred je zapisan v Obredniku.  

15. Posebno znamenje FO je tau, ki ga prejme posameznik ob obljubi. 

16. Voditelju in duhovnemu asistentu pri vodenju FO pomagajo Frančiškovi animatorji (FA). 

17. FA so mladi, ki duhovnemu asistentu in voditelju pomagajo pri pripravi in izpeljavi srečanj FO. 
Ob svojem služenju tudi sami poglabljajo poznavanje sv. Frančiška in njegove duhovnosti ter 
življenje po evangeliju. Po obdobju, ki ga določita duhovni asistent in voditelj, izrečejo obljubo 
FA. Obljuba se obnovi vsako leto. Priporočljivo je, da jo izrečejo skupaj s FO. Obljuba FA je 
enakovredna obljubi FRAME. 

FRAMA  

18. Pot poklicanosti v bratstvu FRAME je sestavljena iz naslednjih stopenj: čas uvajanja, čas 
vzgoje in čas pripadnosti FRAMI. 

19. Čas uvajanja v FRAMO je obdobje vzpostavljanja odnosov, spoznavanja Frančiškove 
karizme in vstopanja v skupnost. Svoj vrh doživi z odločitvijo za vstop v čas vzgoje. Dolžina 
tega obdobja je od 3 do 6 mesecev, odvisno od presoje krajevnega sveta. Mlad človek, ki 
prihaja iz FO v FRAMO, ne potrebuje uvajanja. 

20. Pisno prošnjo za vstop v čas vzgoje FRAME naslovi kandidat na svet krajevnega bratstva 
FRAME. Pogoji za vstop so: biti katoličan, živeti v občestvu s Cerkvijo, truditi se za pošteno 
moralno življenje ter v sv. Frančišku in sv. Klari videti posnemanja vreden zgled svetosti. Svet 
bratstva odgovori kandidatu na njegovo prošnjo in o tem obvesti krajevno bratstvo. 

21. Čas vzgoje je čas zorenja v bratstvu FRAME ter spoznavanja življenja po evangeliju po vzoru 
sv. Frančiška Asiškega. V tem času se kandidat seznani s Statutom. To obdobje naj traja 
med pol in enim letom. Dolžino določita svet bratstva in kandidat sam. Na začetku tega 
obdobja dobi kandidat znamenje FRAME, ki ga določi krajevno bratstvo in naj ne bo tau. 
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22. V času vzgoje naj vsakega kandidata spremlja sestra ali brat iz istega krajevnega bratstva 
FRAME – boter. 

23. Prošnjo za opravljanje obljube FRAME mora kandidat v pisni obliki oddati svetu krajevnega 
bratstva. Odda jo lahko šele, ko je obdobje, ki je določeno za vzgojo, zaključeno. Svet bratstva 
odloči o prošnji, uradni odgovor pošlje kandidatu ter obvesti bratstvo.  

24. Obljuba FRAME, ki jo posameznik izreče za eno leto, je uradno dejanje, s katerim se mlad 
človek popolnoma včleni v bratstvo. Obljube naj bodo v mesecu novembru, v bližini praznika 
sv. Elizabete Ogrske, zavetnice Frančiškovega svetnega reda (17. november). Če je mogoče, 
naj bo obred obljub združen s sveto mašo, za katero je priporočeno, da je v domači cerkvi 
krajevnega bratstva, skupaj z župnijskim občestvom. Obred obljub je opisan v Obredniku. 
Znamenje FRAME, ki ga prejme posameznik ob obljubi, je tau.  

25. Obljuba označuje začetek obdobja, ko mlad človek z življenjem v frančiškovski karizmi išče 
svojo lastno poklicanost kot odgovor na Božji klic. 

26. Ker je FRAMA pot poklicanosti in čas preverjanja le-te, je po svoji naravi časovno omejena. 
Članstvo v njej se zaključi, ko je poklicanost izvršena ali ko oseba dopolni 30 let. Po 30. letu 
posameznik nima več pasivne volilne pravice. Narodni in mednarodni predstavniki, ki so bili 
izbrani preden so dopolnili 30 let, lahko dokončajo svoj mandat.  

27. Obljuba OFS zaključi in izpopolni obljubo FRAME. To pomeni, da član bratstva OFS, ki še ni 
dopolnil 30 let, ni izključen iz bratstva FRAME. Posameznik, ki ima obljube OFS, ne daje 
obljube FRAME.  

Poglavje 4: Ureditev  

Krajevne skupine FO  

28. Krajevne skupine FO so osnovne enote, kjer se srečujejo otroci in spoznavajo življenje sv. 
Frančiška in sv. Klare. Skupine se srečujejo vsaj enkrat mesečno. Srečanja so sestavljena iz 
molitve, kateheze, izobraževanja, pesmi, iger, druženja ... Srečanja pripravljajo in vodijo 
voditelj in FA skupaj z duhovnim asistentom. 

29. Voditelji FO so polnoletni laiki z obljubo FA ali FRAME, člani OFS-ja ali ustanov posvečenega 
življenja oz. družb apostolskega življenja, katerih temeljno vodilo in konstitucije vsebujejo 
duhovne prvine frančiškovske duhovnosti. Ostali laiki ne morejo samostojno voditi skupine, 
lahko pa so animatorji. 

30. Posamezne skupine FO vodijo kroniko skupine in knjigo članstva. V kroniko vpišejo 
pomembnejše dogodke, v knjigo članstva pa število otrok z obljubami FO in seznam 
neformalnih članov, upoštevajoč zakonodajo Slovenije in Evropske unije.  

Krajevno bratstvo FRAME  

31. Krajevno bratstvo FRAME je osnovna enota, kjer se mladi srečujejo in izkušajo krščansko 
življenje v luči sporočila sv. Frančiška Asiškega in sv. Klare. Srečujejo se vsaj enkrat 
mesečno, da bi skupaj živeli odnos z Bogom in med seboj. Nujno je, da srečanje vsebuje tako 
trenutke molitve in oblikovanja kot trenutke delovanja in druženja. Srečanja naj bodo 
usmerjena v razločevanje življenjske poklicanosti in končno odločitev. 

32. Posebna oblika bratstva FRAME je bratstvo FA, katerih temeljno služenje je skrb za FO (glej 
člen 17). 

33. Krajevno bratstvo FRAME ustanovi narodni svet FO in FRAME skupaj s pokrajinskim in 
krajevnim (če obstaja) svetom OFS-ja. Da je bratstvo vzpostavljeno mora imeti vsaj pet članov 
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z obljubo FRAME. Poročilo o ustanovitvi bratstva mora biti v arhivu le tega, kopija pa na 
pokrajinskemu svetu OFS-ja.  

34. Vsako krajevno bratstvo FRAME mora biti povezano s pokrajinskim in če obstaja krajevnim 
bratstvom OFS-ja, od katerega pričakuje bratsko spodbujanje. Glavna vez z OFS-jem je 
njihov bratski animator. Skupaj iščejo načine sodelovanja. 

35. Krajevna bratstva FRAME naj se vključujejo v življenja krajevne Cerkve (župnija in dekanija). 

36. Krajevno bratstvo FRAME vsako leto izvoli svet krajevnega bratstva. Njegova naloga je 
organiziranje in animiranje življenja ter srečanj bratstva. Skrbi za povezovanje in obveščanje 
bratstva o dogodkih na pokrajinski ter narodni ravni. Po vsakih obljubah FRAME predsednik 
krajevnega bratstva pošlje seznam vseh bratov in sester (z obljubo in brez) narodnemu svetu 
FO in FRAME. Pri bratih in sestrah z obljubo naj seznam vsebuje tudi datum, ko so prvič 
izrekli obljubo FRAME. 

37. Svet krajevnega bratstva sestavljajo predsednik, podpredsednik in, če je le mogoče, vsaj en 
svetovalec (glede na potrebe posameznega bratstva je lahko svetovalcev tudi več). Službi 
predsednika in podpredsednika nista združljivi. Prav tako ne službi predsednika in blagajnika. 
Član sveta krajevnega bratstva je tudi duhovni asistent, zaželena pa je tudi prisotnost 
predstavnika OFS-ja. 

38. Pri volitvah krajevnega sveta bratstva FRAME lahko sodelujejo vsi člani bratstva, izvoljeni pa 
so lahko samo tisti z obljubo FRAME ali FA. Za vsako službo je posameznik lahko izvoljen le 
trikrat zapored. Predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oz. drug predstavnik, ki 
ga določi svet krajevnega bratstva, predstavlja bratstvo FRAME v svetu krajevnega bratstva 
OFS. 

39. Narodni svet FO in FRAME ima po potrebi pravico ukiniti svet krajevnega bratstva. 

40. Narodni svet FO in FRAME ugotavlja delovanje in nedelovanje krajevnega bratstva. V 
primeru nedelovanja ali premajhnega števila sester in bratov (manj kot tri) lahko v sodelovanju 
s pokrajinskim svetom OFS-ja krajevno bratstvo tudi ukine.  

Narodno bratstvo FO in FRAME  

41. Narodno bratstvo je sestavljeno iz vseh skupin FO ter bratstev FRAME, ki obstajajo na 
področju narodnega bratstva OFS. Animira in vodi ga narodni svet FO in FRAME (NS FO in 
FRAME), ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in vsaj pet svetovalcev, ki so izvoljeni 
na narodnem kapitlju za obdobje treh let. Če je potrebno, lahko narodni svet doda še druge 
člane, ki se jim mandat izteče do naslednjega volilnega kapitlja. Poleg tega so člani 
narodnega sveta tudi predstavnik narodnega sveta OFS, narodni duhovni asistenti (po eden 
iz vsake od treh vej Frančiškovega prvega reda) in predstavnica sester, ki živijo frančiškovsko 
karizmo.  

42. Naloge NS FO in FRAME so:  

 spodbujati in pomagati pri pripravi programov za skupine FO in bratstva FRAME, 

 pripraviti duhovne vaje za skupine FO in bratstva FRAME, 

 obiskovati skupine FO in bratstva FRAME,  

 informirati širšo javnost o FO in FRAMI, 

 razpravljati in potrditi letno poročilo predsednika narodnega sveta FO in FRAME,  

 podpirati in potrjevati nastajanje ter delovanje skupin FO in bratstev FRAME,  
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 ohranjati, krepiti in neprestano spodbujati stike in sodelovanje s celotno Frančiškovo 
družino, posebno z OFS-jem, 

 dati letno poročilo o delu in stanju FO in FRAME narodnemu svetu OFS.  

43. Kadarkoli trenutni predsednik oz. član iz kakršnegakoli vzroka ne more več izvrševati svoje 
funkcije , mora NS FO in FRAME v roku šestih mesecev izvoliti novega predsednika oz. 
novega člana NS FO in FRAME do konca tekočega mandata,. Če v obdobju med dvema 
sklicema narodnega sveta odpovedo več kot trije člani, mora NS FO in FRAME sklicati volilni 
kapitelj FO in FRAME. 

44. NS FO in FRAME se sestaja vsaj štirikrat letno. Sklicuje ga predsednik NS FO in FRAME.  

45. Predsednik NS FO in FRAME je neposredno odgovoren za delovanje sveta (sklicuje in vodi 
srečanja) ter zastopa bratstvo pred drugimi bratstvi in organizacijami. Posredno je predsednik 
odgovoren za delovanje vseh skupin FO in bratstev FRAME ter za povezovanje s skupinami 
FO in bratstvi FRAME v Evropi in svetu. Predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik 
ali drug predstavnik, zastopa narodno bratstvo FO in FRAME v narodnem svetu bratstva 
OFS. 

46. Podpredsednik sodeluje s predsednikom pri izpolnjevanju njegovih dolžnosti, izpolnjuje 
naloge, ki so mu zaupane s strani sveta ali kapitlja, nadomešča predsednika med njegovo 
odsotnostjo ali začasno zadržanostjo ter prevzame njegove dolžnosti, ko je njegovo mesto 
izpraznjeno.  

47. Med ostalimi petimi svetovalci se na prvem srečanju narodnega sveta razdelijo naslednje 
vloge:  

 Zapisnikar izdela zapisnike srečanj ter skrbi za arhiv in korespondenco. Skupaj s 
predsednikom podpisuje uradne zapisnike bratstva.  

 Blagajnik popisuje in hrani zapise glede materialnih stvari in o tem poroča NS FO in 
FRAME. Skupaj s predsednikom podpisuje finančna poročila bratstva.  

 Odgovorni za vzgojo skupaj s NS FO in FRAME koordinira dejavnosti vzgoje in skrbi za 
vzgojo na različnih stopnjah oblikovanja.  

 Odgovorna za posamezni pokrajini skrbita za komunikacijo s skupinami FO in bratstvi 
FRAME v njima zaupani pokrajini.  

 Odgovorni za medije skrbi za navzočnost FO in FRAME v medijih, obvešča medije o 
posameznih projektih in dogajanju FO in FRAME na raznih ravneh.  

 Mednarodni delegat skrbi za mednarodno zastopanje narodnega sveta FO in FRAME v 
Evropi in svetu. 

Vsi odgovorni za posamezna področja imajo lahko tudi pomočnike. Če med izvoljenimi člani 
narodnega sveta ni kompetentnih ljudi za posamezno področje, lahko narodni svet izvoli 
novega člana. 

Kapitelj FO in FRAME  

48. Kapitlji na katerikoli ravni so sklicani s strani njihovih svetov. Njihov namen je pospeševanje 
bratskega življenja, skupno odločanje ter človeška, krščanska in frančiškovska rast. Narodni 
kapitelj mora biti sklican vsaj 6 mesecev pred začetkom (določen mora biti kraj, datum in ura 
srečanja). Kapitelj krajevnega bratstva pa mora biti sklican vsaj 1 mesec prej.  

49. Narodni kapitelj FO in FRAME se skliče vsaj enkrat letno. Predseduje mu predsednik FO in 
FRAME. Volilni kapitelj FO in FRAME pa se skliče na tri leta in ga vodi narodni predsednik 
OFS ali njegov namestnik.  
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50. NS FO in FRAME določi skupino, ki poskrbi za pripravo narodnega kapitlja (razpošiljanje 
materiala in vabil, tehnična izvedba …).  

Volitve FO in FRAME 

51. Na volilnem kapitlju lahko volijo (aktivna volilna pravica) člani NS FO in FRAME, po dva 
predstavnika iz vsake skupine FO (voditelj in/ali animator z obljubo) ter po dva predstavnika 
iz vsakega bratstva FRAME, ki imata obljubo FRAME ali OFS. Izvoljeni (pasivna volilna 
pravica) so lahko vsi voditelji/animatorji z obljubo FRAME ali FA ter sestre in bratje iz FRAME, 
ki imajo obljubo FRAME ali OFS in niso starejši od 30 let. 

52. Duhovni asistenti in predstavnik OFS-ja pri volitvah in v stvareh finančne narave nimajo ne 
aktivne, ne pasivne volilne pravice. 

53. Volilni kapitelj FO in FRAME je sklepčen, če so ob uri sklica navzoči delegati iz najmanj 
polovice delujočih skupin FO in bratstev FRAME. Po preteku ene ure je kapitelj sklepčen, če 
so navzoči delegati iz vsaj petine skupin. Če tudi ta pogoj ni izpolnjen, mora NS FO in FRAME 
ponovno sklicati volilni kapitelj. 

54. V začetku volitev se preveri navzočnost članov kapitlja FO in FRAME in se določi absolutna 
večina (vsaj polovica plus en glas navzočih).  

55. Pred volitvami predsednik volilnega kapitlja povabi volivce, ki imajo aktivno volilno pravico, 
da naredijo kandidatno listo za posamezne službe. Nominacija kandidatov je le 
informativnega značaja. Volitve, kjer je seznam kandidatov zaprt in vnaprej določen, so 
neveljavne.  

56. Volitve predsednika, podpredsednika in vsaj petih članov narodnega sveta potekajo v treh 
sklopih in so tajne.  

 V prvem sklopu volitev se izvoli predsednik NS FO in FRAME. 

 V drugem sklopu se izvoli podpredsednika. Če je predsednik voditelj/animator FO z obljubo 
FA, naj bo podpredsednik član FRAME. 

 V tretjem sklopu volitev se izvoli vsaj pet članov narodnega sveta FO in FRAME.  

57. Za izvolitev predsednika in podpredsednika na katerikoli ravni je potrebna absolutna večina 
(vsaj polovica plus en glas navzočih). Po dveh neuspelih krogih se v tretjem krogu volitev 
odloča med tistima dvema kandidatoma, ki sta v predhodnih krogih dobila največ glasov – če 
je takih kandidatov več, se izbira med najstarejšima po obljubi FRAME oz. po starosti, če 
imata obljubo enako časa. Če je tudi po tretjem krogu izid izenačen, je izvoljen tisti, ki je 
starejši po obljubi oz. po starosti, če imata obljubo enako časa. Če po tretjem krogu nihče od 
obeh ne sprejme izvolitve, se volitve ponovijo (začnejo znova). 

58. A) Za tretji sklop volitev velja, da sta izvoljena tista dva iz posameznih pokrajin, ki sta dobila 
največ glasov (glede na ostale iz njihove pokrajine), ter potem še vsaj trije, ki so imeli največ 
glasov (neodvisno od tega iz katere pokrajine prihajajo).  

B) V primeru, da ne predsednik in ne podpredsednik nimata izkušnje dela s FO, naj jo ima 
vsaj en član.  

C) Če niti predsednik in podpredsednik niti dva izvoljena člana iz posameznih pokrajin, nimajo 
izkušnje dela s FO, se najprej izbere najvišje uvrščenega s to izkušnjo in nato še najvišje 
uvrščena dva ne glede na to izkušnjo. 

D) Za izkušnjo dela s FO velja, da je bil sam član skupine FO ali da je bil oz. je 
voditelj/animator FO. 
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59. Predsednik in svetovalci so lahko izvoljeni največ za dva sledeča si mandata na istem 
položaju. Službe predsednika, podpredsednika in zapisnikarja na isti ravni niso združljive. 
Prav tako ne službi predsednika in blagajnika. 

60. Dokument o izvršitvi volitev NS FO in FRAME se naredi v dveh enakih izvodih. Podpišeta ga 
predsednik in tajnik narodnega volilnega kapitlja FO in FRAME. En izvod se posreduje 
narodnemu svetu OFS. 

61. Novi NS FO in FRAME začne opravljati svojo funkcijo takoj, ko je izvoljen. 

62. Primopredaja se izvrši na prvem srečanju novoizvoljenega NS FO in FRAME, ki ga skliče 
novi predsednik v roku 30 dni po izvolitvi. 

Bratski animator  

63. Bratski animator je predstavnik OFS-ja, ki še posebej skrbi za povezovanje s FO in FRAMO. 
Išče najboljše možne poti za vzgojo in vitalnost skupin FO in bratstev FRAME, pripravljen je 
deliti svojo izkušnjo življenja po evangeliju z mladimi sestrami in brati ter jim pomaga na poti 
človeške in duhovne rasti.  

64. O delovanju FO in FRAME poroča bratstvu OFS-ja na ustrezni ravni. 

65. Podrobnosti o bratskem animatorju so zapisane v Smernicah za bratsko animacijo. 

Duhovni asistent  

66. V bratstvih FRAME so za duhovno rast soodgovorni vsi člani FRAME, posebej pa duhovni 
asistent. Duhovni asistent je brat prvega Frančiškovega reda, duhovnik iz OFS-ja ali sestra s 
frančiškovsko karizmo. Je priča frančiškovske duhovnosti in bratske naklonjenosti do sester 
in bratov FO in FRAME. Skrbi za zvestobo frančiškovski karizmi, občestvu s Cerkvijo in 
edinosti Frančiškove družine. Posebej sodeluje pri vzgoji.  

67. Pri skupinah FO so za duhovnost poleg duhovnega asistenta odgovorni tudi voditelj in FA.  

68. Krajevni svet FRAME ali voditelj FO v vednosti NS FO in FRAME zaprosi posamezne 
provincialne ministre za dodelitev bratov oz. sester za duhovno asistenco. 

69. Narodni duhovni asistent FO in FRAME je izbran po krožnem sistemu izmed duhovnih 
asistentov za eno leto. 

70. Delovanje duhovnih asistentov je opisano v Statutu o duhovni in pastoralni asistenci.  

Materialna sredstva  

71. Skupine FO in bratstva FRAME imajo pravico zbirati in posedovati materialna sredstva, do 
katerih pridejo s svojo dejavnostjo in darovi. Vse imetje služi za izvajanje ciljev in dejavnosti 
skupine oz. bratstva. 

72. V primeru ukinitve skupine FO ali bratstva FRAME na katerikoli ravni se sredstva prenesejo 
na bratstvo FRAME na višji ravni oz. na bratstvo OFS-ja na narodni ravni. 

Poglavje 5: Dodatki in spremembe  
73. Ker je nemogoče predvideti vse bodoče situacije, se nepredvidene primere rešuje s primerno 

razlago glede na Generalne konstitucije OFS, Statut mednarodnega bratstva OFS in Narodni 
statut OFS. 
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74. Pastoralna in duhovna asistenca bratstev na katerikoli ravni je določena s pravo mero 
prilagoditve ter s Statutom o duhovni in pastoralni asistenci.  

75. Spremembe Statuta FO in FRAME Slovenije sprejme narodni kapitelj FO in FRAME z 
dvotretjinsko večino prisotnih na kapitlju. Da postane pravno obvezujoč, ga mora potrditi 
narodni svet OFS ali v njegovi odsotnosti predsedstvo mednarodnega sveta OFS. 

76. Ta statut začne veljati z dnem, ko ga potrdi narodni svet OFS Slovenije. Zamenjuje Statut FO 
in FRAME Slovenije, ki ga je potrdil narodni svet OFS v Sostrem dne 7. oktobra 2008, prva 
različica statuta pa je bila potrjena 16. novembra 1997.  

 

 

Soglasno sprejeto na kapitlju v Piranu, 13. oktobra 2018. 

 

Potrjeno na seji narodnega sveta OFS dne_____________ v ______________. 


