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1.

UVOD

Poslanstvo držav in cerkva ali drugih verskih skupnosti1 je v bistvenem enako. To so
organizacije, ki se zavzemajo za dobro človeka, njegovo blagostanje in blaginjo
(SRSSSPV, 1/1). Sodobne ustavne vrednote ter človekove pravice in temeljne
svoboščine pluralnih demokratičnih držav so v službi zagotavljanja in varovanja telesne,
duševne ter duhovne integritete vseh ljudi. To integriteto ljudje živimo kot posamezniki
in kot sestavni deli raznovrstnih skupnosti, npr. družine, civilne družbe, naroda in
države. V službi te integritete so tudi načela družbenega nauka Cerkve, ki je usmerjen v
celostni in solidarni humanizem (Kompendij 2007, 19). Ustavno določena samostojnost,
ločenost in avtonomija države ter cerkva ali drugih verskih skupnosti jih pri tem
poslanstvu v prvi vrsti ščiti in usmerja, ne morda ogroža ali ovira. Svoboda religije in
laičnost države sta soodvisni. Z radikalno ločitvijo se izključujeta. Isti ljudje, ki sodijo
pod določeno državno suverenost, imajo namreč tudi osebne religiozne potrebe in so
lahko verniki cerkva ali drugih verskih skupnosti. Legitimna težnja po vrednostni
nevtralnosti države zato ne sme vsiljevati popolnega zanikanja religioznega v družbi.
Religija izvira iz človeka in civilne družbe. V svojih izraznih oblikah je religija
neločljiv del vsakega naroda. (Šturm 2004, 11)
Pravni red države ščiti to integriteto posameznika, ki jo imenujemo tudi dostojanstvo
človeške osebe. Temu so namenjeni pravni instituti, kot so ljudska suverenost,
demokratičnost, pravnost, socialnost in enakopravnost vseh ljudi. Ob tem pravni red
človekovo življenje razglaša za nedotakljivo in varuje človekovo osebno svobodo.
Človekove svobode pa ni brez svobode vesti oziroma veroizpovedi, gibanja, izražanja,
združevanja, dela, izobraževanja, znanosti in umetnosti, gospodarske pobude in zasebne
lastnine. Tudi družbeni nauk Cerkve je naravnan k skrbi za integriteto vsakega
posameznika. Zlasti preko personalističnega načela in načel skupnega dobrega,
solidarnosti ter subsidiarnosti (Štuhec 2011). Cilj oziroma temeljna vrednota vseh
1

Za poimenovanje organizacije, ki opravlja pastoralno oziroma versko dejavnost, v raziskavi dosledno
uporabljamo izraz »cerkev ali druga verska skupnost«. To je namreč z ZVS uveljavljen pravni pojem.
Zgolj izraz »verska skupnost« uporabljamo v kazalu in naslovih poglavij naloge zaradi praktičnih
razlogov krajšega zapisa ter v primeru poimenovanj ustavnih načel odnosa med državo in verskimi
skupnostmi, ker URS uporablja samo pojem »verska skupnost«.
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družbenih politik so človeška oseba, pogoji za njen razvoj, sodelovanje med
posamezniki in možnost posameznika ter skupnosti, v katere se prostovoljno povezuje,
da neodvisno in odgovorno odloča o čim več zadevah svojega življenja.
Poslanstvo držav in cerkva ali drugih verskih skupnosti je torej zavezanost dostojanstvu
človeške osebe, blaginji, blagostanju oziroma dobremu človeka. Svoboda njihovega
delovanja oziroma zvestoba lastni naravi jih pri tem usmerja k tesnemu medsebojnemu
sodelovanju. Država in cerkve ali druge verske skupnosti že po svojem ustroju in
poslanstvu vstopajo v medsebojen odprt in trajen dialog. V imenu napredka človekove
osebe vzpostavljajo trajne oblike osebnega in institucionalnega sodelovanja. Srečujejo
se v konkretnih programih splošnokoristnega pomena: v vzgoji, izobraževanju, kulturi,
zdravstvu, socialnem varstvu in dobrodelnosti. Omenjene organizacije sodelujejo pri
številnih projektih sodobne socialne države. Njihova medsebojna podpora prispeva k
splošnemu razvoju posameznika, civilne družbe, naroda in države. (Šturm 2004, 11; 13)
Pravna ureditev ta dialog in sodelovanje med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi lahko spodbuja in podpira ali pa ovira in onemogoča. Pravnoteoretično
spada odnos med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v okvir
kolektivnega vidika svobode veroizpovedi. Ta posamezniku omogoča, da se tudi v
skupnostnem življenju, kot družbeno bitje, svobodno odloča in tehta, kaj je zanj
religiozno in moralno obvezujoče. (12) Pravni red RS versko svobodo določa za
človekovo pravico in temeljno svoboščino, in sicer z URS ter ratificiranimi in
objavljenimi mednarodnimi pogodbami. To človekovo pravico in temeljno svoboščino
na zakonski ravni natančneje konkretizira ZVS. Ta zakon oziroma pravni institut
svobode vere je ključnega pomena za obseg in vsebino sodelovanja med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Nedavne predloge za njegove spremembe in
dopolnitve smo postavili v središče naše raziskave. Ocenjujemo, da bi imeli ti predlogi
v primeru uzakonitve občuten vpliv na dialog med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi v skupnih oziroma mešanih programih ter projektih.

2

Koalicija o sodelovanju v VRS za mandat 2008–2012, UVS in dve skupini poslank in
poslancev DZRS so leta 2010 začeli s prizadevanji za »redefinicijo«2 obstoječega ZVS
oziroma ureditve odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi.
UVS je najprej v javnost posredoval mnenje o ustavnosodni presoji ZVS (UVS
29.9.2010), ki vsebuje analizo ustavnosti pravne ureditve svobode vere, potem ko je
USRS razveljavilo posamezne določbe ZVS (U-I-92/07). V mesecu dni je UVS na
podlagi predstavljenega mnenja o ustavnosti objavil izhodišča za pripravo novega
zakona o verskih in svetovnonazorskih skupnostih, t. i. teze za redefinicijo3 (UVS
27.10.2010). Teze za redefinicijo izhajajo iz predpostavke, da je »treba veljavni ZVS iz
različnih razlogov prenoviti tako temeljito, da se v zakonodajni postopek vloži predlog
novega zakona in ne zgolj popravki veljavnega« (4). Stališče UVS je bilo, da mora novi
zakon v celoti urediti kolektivni vidik človekove pravice in temeljne svoboščine do
svobode vesti oziroma veroizpovedi: odpraviti protiustavne pravne praznine
neurejenosti pravnega položaja svetovnonazorskih skupnosti; odpraviti kriterije za
registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki jih je razveljavilo USRS; dovoliti
omejeno pridobitno dejavnost cerkvam ali drugim verskim skupnostim; uveljaviti
prepoved istovetenja države in cerkva ali drugih verskih skupnosti; poenotiti
financiranje osnovne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti; natančno opredeliti
zaposlovanje v cerkvah ali drugih verskih skupnostih; razširiti pravico do graditve in
uporabe verskih objektov; in uvesti pravico do odsotnosti z dela v času treh verskih
praznikov. (5–6)

Tezam za redefinicijo je v naslednjem mesecu sledila javna razprava o besedilu novega
predpisa, ki jo je organiziral UVS (UVS 15.12.2010). Leta 2010 je poskus redefinicije
odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi prešel iz pristojnosti
izvršilnoupravnega urada v zakonodajno-političen postopek parlamenta. V manj kot
enem letu sta skupini poslank in poslancev DZRS vložili dva predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona s področja svobode veroizpovedi. V
začetku junija 2011 je prva skupina vložila predlog Zakona o spremembah in
2

Pojem »redefinicija« odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi povzemamo iz
koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandat 2008–2012, ki so ga
sklenili Socialni demokrati, Zares – nova politika, Demokratična stranka upokojencev Slovenije in
Liberalna demokracija Slovenije. (Koalicija 2008, 46)
3
Teze za redefinicijo v raziskavi imenujemo tudi »izvršilnoupravne teze«.
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dopolnitvah ZVS, ki pridobitev pravne osebnosti, delovanje in prenehanje cerkva ali
drugih verskih skupnosti ter urejanje drugih pravic in obveznosti varovanja javnega
interesa, pravnega prometa in pravic tretjih oseb v razmerju do cerkva ali drugih verskih
skupnosti opira na zakon, ki ureja status in delovanje društev (poslanci DZRS 2011, 4).
Predlagatelji so zapisali, da jih pri redefiniciji verske svobode vodi cilj »v celoti urediti
kolektivni vidik človekove pravice svobode vesti« (5). Predlagali so, da se temeljni
zakon s področja svobode vere po novem smiselno uporablja tudi za svetovnonazorska
združenja (7).

V sredini maja 2012 je druga skupina poslank in poslancev v parlamentarni postopek
vložila že nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS, ki je bil v temeljnih
določbah identičen navedenemu neizglasovanemu predlogu iz preteklega leta (poslanci
DZRS 2012). Vsebina norm obeh vloženih predlogov zakonov sledi tezam za
redefinicijo, ki jih je UVS javno predstavil leta 2010. Izvršilnoupravna stališča UVS in
zakonodajna predloga obeh skupin poslank in poslancev so tudi s formalnega vidika
medsebojno usklajeni. Vsa navedena prizadevanja urada in poslancev zato umeščamo
pod skupni pojem redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi v Sloveniji.
Navedeni poskus redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi posega neposredno na področje svobode veroizpovedi, ki ga slovenska
ureditev že široko normira. Po mnenju dela stroke je to področje pri nas celovito in
mednarodno primerljivo urejeno (Šturm 2010, 444–459; 122–139; 2011, 651–696; 112–
130). Ustavna doktrina in ustavnosodna praksa to področje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin delita na individualni, kolektivni, pozitivni in negativni vidik, ki ga
smemo uresničevati v javnosti ali zasebno (U-I-92/07). Individualni vidik zajema
predvsem pravice verske svobode iz 41. člena URS in pravico do ugovora vesti iz 46.
člena URS. Kolektivni vidik predstavlja avtonomijo, enakopravnost in svobodno
delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti iz 7. člena URS. Pravica imeti vero
pomeni pozitivni vidik in pravica ne imeti vere negativni vidik svobode vere.

4

Poleg temeljnih ustavnih določb področje svobode veroizpovedi v Sloveniji neposredno
podrobneje urejajo še: Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o
pravnih vprašanjih, ZVS, 20. člen Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v
Republiki Sloveniji, Sporazum o pravnem položaju Evangeličanske cerkve v Republiki
Sloveniji, Sporazum med Slovensko škofovsko konferenco in Vlado Republike
Slovenije o duhovni oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski, Sporazum med
Evangeličansko cerkvijo v Republiki Sloveniji in Vlado Republike Slovenije o duhovni
oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski, Sporazum o pravnem položaju Binkoštne
cerkve v Republiki Sloveniji, Sporazum o pravnem položaju Srbske pravoslavne
cerkve, Sporazum o pravnem položaju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in
dokument Mešane krovne komisije Rimskokatoliške cerkve in Vlade Republike
Slovenije o razumevanju ustavnega določila o ločitvi države in verskih skupnosti. V
posameznih določbah se področje verske svobode pojavlja še v vsaj 74 zakonih RS.
(Čepar 2008, 125–129)
Ob tako obsežnem obstoječem normiranju predmetnega področja si zastavljamo
vprašanje, ali je predlagana redefinicija odnosa med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi sploh potrebna. Raziskavo osredinjamo na vprašanje, ali je poskus
redefinicije vrednostno, pravnosistemsko in primerjalnopravno ustrezno utemeljen.
Vsebina javne razprave in potek zakonodajnega postopka za sprejem in uveljavitev
novega temeljnega zakona s področja svobode vere sta namreč pokazala dvom v
predlagano redefinicijo. Določene cerkve ali druge verske skupnosti, politične stranke
in strokovni ter izvršilnoupravni državni organi so bili kritični do utemeljenosti poskusa
redefinicije oziroma so opozorili na nedorečenost njenih posameznih elementov. Na
javni razpravi je dr. Drago Čepar, nekdanji direktor UVS, podal mnenje, da izrek
odločbe USRS zakonodajalcu pravzaprav ničesar ne nalaga. Zakonodajalcu daje zgolj
možnost popravka ZVS. Katoliška Cerkev, Islamska skupnost, Srbska pravoslavna
cerkev in Evangeličanska cerkev so izrazile stališče, da je obstoječi zakon dober in ga ni
smiselno ukinjati ali spreminjati. Po prepričanju Katoliške Cerkve so razlogi za pisanje
novega ZVS kvečjemu politični ali ideološki. (UVS 15.12.2010, 4–6)

5

ZPS (DZRS 24.8.2011) in AJPES (AJPES 7.7.2011) sta na predlagane spremembe
prvega in drugega zakonodajnega predloga podali negativno mnenje. Po drugi strani pa
ni mogoče spregledati dejstva, da so pravni akti za izvedbo redefinicije odnosa med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi vsaj navzven politično, upravno in
nomotehnično utemeljeni oziroma so nastali v določenem predpisanem postopku
(Koalicija 2008; UVS 29.9.2010; 27.10.2010; 15.12.2010; poslanci DZRS 2011; 2012).
V raziskavi zato preverjamo znanstveno utemeljenost poskusa redefinicije odnosa med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Ker vsebino prizadevanja za
redefinicijo predstavljajo izvršilnoupravne teze iz leta 2010, je konkretni predmet
raziskave vprašanje, ali so znanstveno utemeljene teze za redefinicijo, kot jih je izdelal
in javno objavil UVS.

Na podlagi navedenega se hipoteza raziskave glasi: teze za redefinicijo odpravljajo
neustavnost obstoječe zakonske in podzakonske ureditve svobode veroizpovedi v
Sloveniji in jo usklajujejo z mednarodnopravno obvezujočimi in priporočenimi
standardi pluralno demokratične ureditve v Evropi. Namen raziskave je potrditi ali
ovreči to hipotezo. Hipotezo izpeljujemo iz vsebine ustavnega načela pravne države. Ta
določa, da so državni organi v formalnem in vsebinskem pogledu vezani na ustavo. Za
njihovo delovanje velja domneva, da zagotavljajo in varujejo skladnost družbenega
življenja s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, z ustavnimi vrednotami
(med katerimi je tudi usklajenost nacionalnega pravnega reda z mednarodnim) in
ostalimi ustavnimi pravicami in dolžnostmi. (Šturm 2010, 53‒54) Prvi specifičen cilj
raziskave je zato odkriti neustavnost in mednarodnopravno neusklajenost obstoječe
nacionalne zakonske in podzakonske ureditve. Tovrstna utemeljitev zadeva vsa
področja izvršilnoupravnih tez iz leta 2010. Drugi specifičen cilj raziskave je odkriti in
opozoriti na znanstveno utemeljene konkretne predloge za normativno dopolnitev ali
popravek pravne ureditve odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi. Tovrstni predlogi morajo biti mednarodnopravno primerljivi, inovativni in
primerni ustavni ureditvi Slovenije. Oba cilja dosežemo v primeru potrditve, da
posamezne predlagane teze za redefinicijo zagotavljajo večjo ustavnost in
mednarodnopravno primerljivost ureditve verske svobode. Postavljena specifična cilja
raziskave predstavljata raziskovalni vprašanji oziroma podhipotezi, s katerima povsem
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praktično preverjamo pravilnost posameznih delov hipoteze. Ti vprašanji oziroma
podhipotezi sledita vsebinskim sklopom tez za redefinicijo in pomagata odgovoriti, ali
teze za redefinicijo na utemeljen oziroma ustrezen način posegajo na posamezna
družbena področja. Če raziskava pokaže, da predlagane teze za redefinicijo ne
zagotavljajo boljše podlage za uresničevanje svobode vere ali jo celo ovirajo in
ogrožajo, zastavljena cilja kljub temu dosežemo. V tem primeru podamo konkretne
predloge za izboljšavo in dopolnitev obstoječe zakonske ureditve s tega področja.
Glede na postavljeno hipotezo in zastavljena specifična cilja smo raziskavo zasnovali v
dveh vsebinskih sklopih. Prvi sklop obsega kritično analizo odnosa med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji. Prikazuje zgodovino odnosa in
veljavno pravno ureditev svobode veroizpovedi. Ta vsebinski sklop vsebuje prikaz
odnosa v obdobju t. i. polpretekle zgodovine, ki je močno zaznamovala in še vedno
zaznamuje odnos med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji.
Cilj tega sklopa je umestitev tez za redefinicijo v zgodovinski kontekst oziroma
omogočiti analizo vpliva polpretekle zgodovine na njihovo vsebino. Oris veljavne
pravne ureditve odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
oziroma verske svobode v RS dodajamo z namenom, da teze za redefinicijo lahko
kritično presojamo z vidika pozitivnopravne ureditve Slovenije. Vanjo poleg ustavnih,
zakonskih in podzakonskih norm štejemo tudi načela in določbe konkordatnega prava,
ker sta RS in Sveti sedež zavezana SRSSSPV. S tem plastično prikažemo, da
predlagana redefinicija posega na področje svobode vesti in odnosa med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, ki je pozitivnopravno že obsežno in
sistematično urejeno. V drugem vsebinskem sklopu analiziramo in kritično vrednotimo
poskus redefinicije obstoječega odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi v Sloveniji. Tega vsebinsko napovedujejo in povzemajo izvršilnoupravne
teze iz leta 2010. Poskus redefinicije sestavljajo številni samostojni akti, ki so med seboj
vsebinsko in celo formalno povezani oziroma usklajeni. V središče drugega vsebinskega
sklopa oziroma celotne raziskave umeščamo analizo predlagane redefinicije odnosa
med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi oziroma njenih vsebinskih
tez. Sklop vsebuje najnovejšo presojo USRS na področju svobode vesti in ureditev
področij, ki jih naslavljajo teze za redefinicijo, po izbranih evropskih državah. Ta del
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dopolnjujemo s stališči oziroma akti mednarodnih organizacij, zlasti sodnih, in
ugotovitvami mednarodno uveljavljenih strokovnjakov s področja svobode vere. Namen
tega je primerjava predlagane domače ureditve z ustavnimi standardi in uveljavljenimi
rešitvami v mednarodnem okolju. V sklepu raziskave pa predstavljamo utemeljenost
hipoteze in doseganje zastavljenih specifičnih ciljev. V sklep dodajamo standarde
demokratičnosti pri sprejemanju in spreminjanju zakonodaje oziroma normativni
dejavnosti v Sloveniji. Gre za dodaten prispevek k analizi tez za redefinicijo, ki je
usmerjen v postopek njihovega nastanka in sprejemanja. Poleg tega v sklepu raziskave
podajamo predloge za normativno dopolnitev svobode veroizpovedi oziroma odnosa
med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji. S tem celovito
zaključujemo postopek utemeljitve in kritične presoje izvršilnoupravnih tez iz leta 2010.
Umeščenost tez za redefinicijo v vrednostni kontekst in njihovo pravnosistemsko ter
primerjalnopravno ustreznost preverjamo z obdelavo več vrst preiskovanega oziroma
raziskovalnega gradiva. Te reference navajamo in citiramo v skladu z metodologijo
znanstvenega dela, ki jo je za lastno uporabo določila Teološka fakulteta Univerze v
Ljubljani. Pravne vire oziroma uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega
področja uporabljamo v avtentični obliki, skladno z 9. členom Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah. Med raziskovalnim gradivom dajemo osrednje mesto materialnim
aktom nacionalnih in mednarodnih organov zakonodajne, izvršilnoupravne in sodne
veje oblasti, političnih strank in njihovih predstavnikov ter cerkva ali drugih verskih
skupnosti.4 Pojem akt za potrebe raziskave opredeljujemo kot izjavno dejanje subjekta s
pripadajočo vsebino, izraženo v pisni ali ustni obliki ali obliki konkludentnega dejanja.
Tovrstni akti so materializirani predvsem v obliki splošnih in abstraktnih norm pravno
obvezujoče ali neobvezujoče narave (npr. ustava, zakon, uredba, deklaracija,
konvencija), statusnih pravil (pravilnik, statut itd.), dejanj s posamičnim in konkretnim
učinkom (npr. sodba, odločba, sklep) in povzetkov opravljenih dejanj (zapisnik, dopis,
poročilo itd.). Ta vrsta gradiva najbolj neposredno in opisno prikazuje vsebino izjav
raziskovanih subjektov. Drugo vrsto preiskovanega gradiva predstavlja literatura
4

Izmed materialnih aktov cerkva ali drugih verskih skupnosti smo nabor raziskovalnega gradiva omejili
na Katoliško Cerkev, Evangeličansko cerkev, Srbsko pravoslavno cerkev, Islamsko skupnost in Judovsko
skupnost. Gre namreč za cerkve ali druge verske skupnosti, ki imajo na območju RS največje število
vernikov glede na popis prebivalstva iz let 1991 in 2002 ter so tudi najsterejše po vpisu v evidenco cerkva
ali drugih verskih skupnosti v Sloveniji. (Čepar 2008, 121; 131)
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strokovnjakov s področja humanistike in družboslovja s poudarkom na verski svobodi.
Študij te vrste gradiva nam odpira vpogled v težje zaznavne zakonitosti posameznih
pojavov odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi.
Raziskovalno gradivo analiziramo z aksiološko, pravnosistemsko in primerjalnopravno
metodo. Z aksiološko metodo preverjamo, v kolikšni meri rešitve, ki jih predlagajo teze
za redefinicijo, pomenijo vračanje odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi v polpreteklo zgodovino. Gre za obdobje totalitarne države in
vseobsegajočega državnega nadzorovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki je z
vidika današnjega vrednostnega konteksta nesprejemljivo oziroma idejno preseženo.
Vrednostni in pravni prelom z ureditvijo polpretekle zgodovine smo v Sloveniji že
opravili, in sicer z uveljavitvijo URS v devetdesetih letih 20. stoletja.

S pravnosistemsko metodo ugotavljamo ustavnost vsebine tez za redefinicijo. USRS je
v svojih odločbah že podalo sistematično in celovito razlago svobode vere v ustavnem
redu Slovenije. Opredelilo se je do materialnih vidikov te človekove pravice in temeljne
svoboščine ter odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi.
Tovrstne odločbe predstavljajo časovno ene izmed najnovejših aktov s tega področja pri
nas. Zlasti odločbo U-I-92/07 izvršilnoupravni in zakonodajno-politični akterji poskusa
redefinicije navajajo kot razlog za nujnost redefinicije odnosa med državo in cerkvami
ali drugimi verskimi skupnostmi. Obrazložitev odločbe U-I-92/07 zajema materialne
vidike svobode vesti iz 41. člena URS in predstavitev njenega postopkovnega vidika (t.
j. materije 7. člena URS) preko načela ločenosti države in verskih skupnosti, načela
njihovega svobodnega delovanja ter načela medsebojne enakopravnosti verskih
skupnosti. Uporaba teh odločb USRS nam omogoča, da pravnosistemsko usklajenost
tez za redefinicijo z najvišjim ustavnosodnim organom v državi lahko pokažemo na čim
bolj neposreden način.

S primerjalnopravno metodo ugotavljamo skladnost vsebine tez za redefinicijo z
ureditvijo po izbranih državah oziroma v mednarodnem okolju. Svoboda vesti je
univerzalna človekova pravica in temeljna svoboščina. Urejajo jo praktično vsi
pomembnejši mednarodni pravni akti s področja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je Generalna skupščina
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Združenih narodov sprejela 10. decembra 1948, jo deklarira v 18. členu. Mednarodni
pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Generalna skupščina Združenih
narodov sprejela leta 1966, jo prav tako določa v svojem 18. členu. EKČP, ki so jo
članice Sveta Evrope sklenile leta 1950, jo normira v 9. členu pod naslovom »Svoboda
mišljenja, vesti in vere«. Listina EU o temeljnih pravicah iz leta 2000 svobodo
veroizpovedi določa v 10. členu pod naslovom »Svoboda misli, vesti in vere«. Verska
svoboda je torej pravni institut, ki je široko prisoten v mednarodni skupnosti. V takšni
ali drugačni ureditvi jo vsebujejo moderne ustavne ureditve večine držav.
V primerjalni pregled raziskave vključujemo ustavne ureditve tistih evropskih držav, ki
so ekonomsko najbolj razvite in s svojo zunanjo politiko deklarirajo najvišji standard
varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Mednje umeščamo države, ki so
hkrati članice EU, Sveta Evrope in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj
ter poleg tega sodelujejo še v okviru OVSE. Te države so: Avstrija, Belgija, Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francija,5 Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Madžarska,
Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.6 Primerjalnopravni pregled
stališč mednarodnih organizacij omejujemo na tiste organizacije, ki so specializirane za
delovanje na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, imajo pri tem najdaljšo
tradicijo, največjo strokovno težo v mednarodni skupnosti in imajo obvezujoče, izbirne
ali politične učinke na slovenski pravni red. Ko država postane članica določene
mednarodne organizacije, delovanje in stališča te organizacije vsaj posredno postanejo
tudi akti države članice. Država članica jih mora spoštovati, t. j. neposredno izvrševati
ali resno vzeti na znanje in uresničevati v okviru svoje suverenosti. Pregled stališč s
področja svobode vere zato omejujemo na ESČP, Beneško komisijo, EU, OVSE in

5

V primeru Francije analiziramo osrednjo pravno ureditev odnosa med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi. Ta je zaznamovana z načelom ločitve oziroma laičnosti, ki ga je v osrednjo
francosko ureditev uveljavil zakon iz leta 1905. Nekateri deli Francije namreč od te ureditve odstopajo,
zlasti na osnovi konkordatov s Svetim sedežem (npr. Alzacija in Lorena).
6
Ob tem opozarjamo, da tudi te države kljub visoko razviti demokratični kulturi v praksi zelo različno
razlagajo in izvajajo svobodo veroizpovedi. Pri posameznih vprašanjih (npr. javnem sofinanciranju verske
dejavnosti oziroma posameznih cerkva ali drugih verskih skupnosti) te države med seboj prihajajo celo v
diametralna nasprotja. Pri tem najbolj izstopa Grčija. V teoriji ta država nudi in zagotavlja visok nivo
uživanja verske svobode, v praksi pa Katoliška Cerkev in ostale cerkve ali druge verske skupnosti še
zdaleč niso deležne primerljivih pravic ter ugodnosti, ki jih grška država naklanja Pravoslavni cerkvi.
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Komisijo za varnost in sodelovanje v Evropi. Slovenija je članica teh mednarodnih
organizacij oziroma z njimi dejavno sodeluje.
Svoboda veroizpovedi je poleg tega predmet preučevanja strokovnjakov s področja
humanistike in družboslovja iz celotne mednarodne skupnosti. Ker je ta človekova
pravica in temeljna svoboščina navzoča praktično v vseh ustavnih ureditvah držav in
ciljih mednarodnih organizacij, v raziskavi uporabljamo stališča tistih strokovnjakov, ki
so kvalificirano prisotni v slovenskem znanstvenoraziskovalnem okolju oziroma katerih
dela so izšla pri uglednih domačih in tujih založnikih. Kot kvalificirano prisotnost
strokovnjakov v slovenskem znanstvenoraziskovalnem prostoru razumemo dostopnost
njihovih del v knjižnicah javno akreditiranih visokošolskih zavodov. Gre za avtorje, ki
imajo zaradi prisotnosti svojih del največji vpliv na visokošolski pedagoški in
raziskovalni prostor, civilno družbo, politiko, medije in ostale javnosti v Sloveniji.
Navedbo založnika uporabljenih del navajamo v referencah raziskave. Tovrstna
umestitev ugotovitev mednarodno uveljavljenih strokovnjakov s področja verske
svobode v primerjalnopravni pregled je v skladu z določbo točke d prvega odstavka 38.
člena Statuta Meddržavnega sodišča v Haagu (t. j. poglavitnega sodnega organa
Organizacije Združenih narodov), ki med pomožne vire mednarodnega prava (torej tudi
prava s področja svobode vere) šteje »nauk najbolj kvalificiranih pravnih strokovnjakov
različnih narodov«. Celotni primerjalnopravni pregled ureditve svobode veroizpovedi v
raziskavi torej omejujemo z geopolitičnim, pravnopolitičnim in ekonomskim ključem.
Redefinicija odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi obsega
več političnih in upravnih aktov, ki so med seboj vsebinsko usklajeni. Njihovo skupno
vsebino predstavljajo teze za redefinicijo, ki jih je izdelal UVS. Uveljavitev teh aktov bi
pomenila spremembo dela pozitivnopravno urejenega odnosa med državo in cerkvami
ali drugimi verskimi skupnostmi, katerega naloga je varovati in zagotavljati svobodo
vesti. Obvezujoče in neobvezujoče materialne akte političnih, izvršilnoupravnih in
zakonodajno-političnih akterjev postopka redefinicije, ki zajemajo polpreteklo
zgodovino odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji,
njeno sedanjo veljavno pravno ureditev svobode vesti in nastanek ter potek poskusa
uveljavitve redefinicije tega odnosa oziroma izvršilnoupravnih tez iz leta 2010, zato
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analiziramo z uporabo metode deskripcije. Med nosilce navedenih aktov smo umestili
predvsem UVS, skupine poslank in poslancev oziroma DZRS ter politične stranke. V
osrednjem vsebinskem delu raziskave uporabljamo aksiološko, pravnosistemsko in
primerjalnopravno metodo, s katerimi analiziramo teze za redefinicijo.
Teze za redefinicijo so izrazito nacionalnega in izvršilnoupravnega značaja. V zvezi z
zastavljeno hipotezo še ni bilo izvedenih znanstvenih raziskav, ki bi postopek ali
vsebino nastanka izvršilnoupravnih tez celovito in sistematično obravnavale. Vzajemni
katalog Narodne in univerzitetne knjižnice, ki povezuje kataloge več kot 300 slovenskih
knjižnic s približno tremi milijoni bibliografskih zapisov o monografskih publikacijah
(knjigah, zemljevidih, slikovnem gradivu, videokasetah, zvočnih kasetah, zgoščenkah,
notnem gradivu itn.), serijskih publikacijah (revijah, časnikih, letopisih itn.) in člankih,
ne vsebuje tehtnih prispevkov pod ključnimi besedami »redefinicija odnosa med državo
in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi«. Kljub temu je iz vzajemnega kataloga
razvidno, da je več avtorjev že obširno pisalo o svobodi vesti in odnosu med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi.
Šturm je npr. versko svobodo orisal iz zgodovinskega in sociološkega vidika, pravice do
ugovora vesti, pravice do svobode združevanj, prepovedi diskriminacije, pravnega
položaja cerkva ali drugih verskih skupnosti, načela ločitve in sodelovanja med državo
in verskimi skupnostmi, konfesionalnih vsebin v okviru javnega izobraževanja,
financiranja cerkva ali drugih verskih skupnosti iz javnih sredstev, upravljanja verskega
premoženja, medijskega delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti, duhovne oskrbe
v javnih zavodih in položaja verskih uslužbencev (Šturm 2010, 444–459; 122–139).
Kerševan je raziskoval sekularizacijo, vprašanje povezanosti religioznega in
nacionalnega (Kerševan 2011, 67‒119; 145‒154), zasebnega in javnega izražanja vere
in verskega in etičnega pouka v javnih šolah (Kerševan 2005, 64‒87; 163‒173). Stres se
je usmeril na prikaz posrednega etičnega delovanja države (Stres 1998, 122‒126) in
svobode do nazorov in njihovega izražanja (Stres 1989, 153‒157). Zucca je raziskoval
področje religije in prava z vidika evropskih integracij. Usmeril se je na vprašanja
strpnosti in verskih konfliktov v Evropi (Zucca 2012, 3‒23), sekularizacije (23‒45),
pomembnosti krščanskih vrednot za delovanje Evropske unije (67‒93), laičnosti (97‒
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98), vzgoje in izobraževanja kot sredstva za vzpostavljanje verske strpnosti (137‒159)
in sekularnih filozofskih sistemov (171‒174). Avtorjem je skupen poudarek, da je
svoboda vere različica svobode vesti. Ta je bila sestavni del že prvih dveh dokumentov
o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, in sicer virginijske Listine pravic in
francoske Deklaracije o pravicah človeka in državljana. Pakt o državljanskih in
političnih pravicah in EKČP jo zato enačita s svobodo vesti. Ob tem poudarjamo, da je
svoboda vesti posebna oblika svobode izražanja, pravice do zbiranja in združevanja,
nedotakljivosti človekove zasebnosti in splošne svobode ravnanja. Podobno kot ostale
človekove pravice in temeljne svoboščine tudi svoboda vesti izvira iz človekovega
dostojanstva. Ta pojem oziroma pravno-filozofski institut predstavlja temelj
demokratične ureditve. Obseg svobode vesti dopolnjujeta še pravica do ugovora vesti in
prepoved diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja. Slednja prepoveduje
spodbujanje k verski neenakopravnosti in razpihovanje verskega sovraštva ter
nestrpnosti.
Z raziskavo posegamo na področje časovno in krajevno pogojenih izvršilnoupravnih in
zakonodajno-političnih aktov redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi v Sloveniji, ki še niso bili ustrezno analizirani. Znanstvena
utemeljitev in potrditev tez za redefinicijo je bistvenega pomena za stopnjo legitimnosti
politike in izvršilnoupravnih organov, ki si prizadevajo za redefinicijo odnosa med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Z analizo preverjamo
koherentnost teh prizadevanj, saj le-to usmerjamo v preučevanje domnevne
neustavnosti in mednarodnopravne neprimerljivosti obstoječe nacionalne zakonske in
podzakonske ureditve odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
na področjih, ki jih kot neustrezno urejene izpostavljajo teze za redefinicijo. Delo
usmerjamo k oblikovanju predlogov za dopolnitev pravne ureditve odnosa med državo
in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Z disertacijo prikazujemo mejo ustavno
dopustne in mednarodnopravno primerne redefinicije odnosa med državo in cerkvami
ali drugimi verskimi skupnostmi. Z njo prispevamo k strokovnemu znanju s področja
svobode veroizpovedi. Verska svoboda iz 41. člena URS je namreč ena izmed
najpomembnejših človekovih pravic in temeljnih svoboščin slovenske ustavne ureditve.
Ta pravica oziroma svoboščina uživa posebno zaščito 16. člena URS.
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2.

ODNOS MED DRŽAVO IN VERSKIMI SKUPNOSTMI

V poglavju analiziramo polpreteklo zgodovino odnosa med državo in cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi na območju Slovenije. Prikazujemo obstoječo pravno
ureditev odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, ki je v RS
sestavni del ustavno zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode
vesti. Zgodovina neizogibno vpliva na politično življenje in pravne institute sodobne
družbe. Na območju Slovenije sta aktualni odnos med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi ter svobodo veroizpovedi v preteklosti zaznamovala predvsem
totalitarnost državne oblasti, ki je v javnem in zasebnem življenju posameznikov
sistematično kršila človekove pravice in temeljne svoboščine, ter prelom s tovrstno
nesvobodo in neciviliziranim ravnanjem, ki ga predstavlja URS kot temeljni akt države
z normiranimi vrednotami družbe.

2.1

Polpretekla zgodovina

Obdobje od leta 1945 do razpada Jugoslavije je pogosto poimenovano polpretekla
zgodovina. V primerjavi z obdobjem pred drugo svetovno vojno in ureditvijo v
samostojni državi Sloveniji je obdobje polpretekle zgodovine čas velikih družbenih
sprememb. Ustavna, politična in ekonomska ureditev tega časa je predstavljala
revolucionarni prelom s predhodnim obdobjem. Pomenila je zdrs v totalitarni in
nedemokratični kolektivizem. Griesser-Pečarjeva Jugoslavijo oziroma Slovenijo v
obdobju od 1945 do osamosvojitve označuje za totalitarno državo. Za tovrstne države je
značilna

prevlada

določene

ideologije,

prisotnost

osebnega

kulta

diktatorja,

enostrankarski sistem, podreditev posameznika skupnosti, enotnost oblasti, odsotnost
svobodnih volitev, sistematične kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
močna tajna policija, nesvobodni mediji in znanost ter umetnost, obstoj kaznovalnih
taborišč in tajnih zaporov, izhajanja tajnega uradnega lista, militarizacija družbe in
privilegiran položaj vladajočih. (Griesser-Pečar 2013, 16) Na območju današnje
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Slovenije se je uveljavil komunizem, ki je sistematično kršil človekove pravice in
temeljne svoboščine ter posamezniku odrekal polno dostojanstvo človeka, zlasti pravice
osebne svobode. Takšen vrednostni pogled na polpreteklo zgodovino oziroma obdobje
po letu 1945 smiselno izhaja tudi iz preambule Temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je temelj državnosti za RS in izhodišče za njeno
ustavo. Tretji odstavek ustavne listine jasno deklarira, da »SFRJ ne deluje kot pravno
urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice in pravice
republik in avtonomnih pokrajin« (URS, preambula). Družbene spremembe so bile tako
vseobsegajoče in intenzivne, da so v dobršni meri prekrile kulturne vplive predhodnih
obdobij na sedanji čas.7 Miselni in čutni vzorci totalitarnega in nedemokratičnega
kolektivizma so se v veliki meri prenesli oziroma še vedno segajo v aktualno obdobje.
Zato je čas od leta 1945 do razpada Jugoslavije smiselno imenovati polpretekli čas.
Nekatere usedline tega časa namreč še vedno vplivajo na razumevanje in delovanje
demokratičnih institutov sodobne Slovenije. Ker osamosvojitveni red Slovenije in nova
ustava iz leta 1991 pomenita ustavno, politično in ekonomsko nezdružljivost s
kakršnimikoli vzorci totalitarnega in nedemokratičnega kolektivizma, ti ne bi smeli biti
prisotni v poosamosvojitveni zakonodaji. Nestrpnost totalitaristične komunistične
oblasti do verskega življenja je izvirala iz marksistične ateistične ideologije.
Totalitaristična država je želela nadzorovati ljudi in civilno družbo preko vsiljene
ideologije. Posledično religija v družbenem življenju ni imela svobodnega mesta.
Čeprav je bila v ustavi formalno ves čas zagotovljena verska svoboda, se je oblast v
praksi zatekala k različnim bolj ali manj nasilnim metodam za zmanjševanje moči
cerkva ali drugih verskih skupnosti v družbi. Ta pritisk je bil v prvi vrsti usmerjen proti
Katoliški Cerkvi, ker je imela med civilno družbo v državi največji vpliv. Država je
hkrati izvajala močan pritisk tudi na nekatoliške cerkve ali druge verske skupnosti.
Zavedala se je, da s preganjanjem Katoliške Cerkve v družbi nastaja praznina, ki bi jo
lahko zasedle ostale cerkve ali druge verske skupnosti in s tem razširile svoje delovanje.
Oblast je grobo posegla predvsem v delovanje Jehovovih prič in baptistov, ker sta bili
poleg Katoliške Cerkve to verski skupnosti, ki se državni totalitaristični politiki
praviloma nista bili pripravljeni konformistično podrediti. (Strajnar 2010, 100)
7

V raziskavi zato pregleda zgodovine odnosa med državo in verskimi skupnostmi ne širimo na čas pred
drugo svetovno vojno. Ocenjujemo, da dogodki izpred leta 1945 nimajo izrazitega vpliva na razmere v
sedanji družbi in torej niso odločujočega pomena za raziskavo.
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2.1.1 Totalitarnost države
Katoliška Cerkev, najbolj vplivna cerkev v državi, je po koncu druge svetovne vojne
takoj priznala legitimnost nove revolucionarne oblasti. Generalni vikar Ignacij Nadrah,
ki je prevzel vodstvo ljubljanske škofije po umiku škofa dr. Gregorija Rožmana na
Koroško, je že sredi maja 1945 podal lojalnostno izjavo oblastem. Država je to izjavo
ignorirala in sredi junija 1945 generalnega vikarja brez konkretne obtožnice zaprla.
Vodenje ljubljanske škofije je prevzel stolni kanonik Anton Vovk. Skupaj s
predstavniki duhovnikov je novo vodstvo škofije v prvi polovici julija 1945 državi
posredovalo daljšo spomenico, v kateri je ponovno izrazilo lojalnost oblastem. V
tretjem delu spomenice je izrazilo zaupanje, da bo nova vlada staršem »z veseljem
omogočala versko vzgojo svojih otrok, priznavala cerkveno poroko, dovoljevala vzgojo
duhovniškega naraščaja, dopuščala za cerkvene namene potrebno premoženje in
distribucijo verskega tiska«. Vodstvo ljubljanske in mariborske škofije je poleg tega
izrazilo prošnjo, da bi se smelo pokloniti Titu ob njegovem obisku v Ljubljani. Tudi na
to spomenico in prošnjo revolucionarna državna oblast ni odgovorila. Pooblaščenega
generalnega vikarja Vovka ni priznavala za novega ljubljanskega škofa, ker je bil
imenovan brez njenega soglasja. Partijski organi so bili Antona Vovka pripravljeni
priznati za svojega uradnega sogovornika le pod pogojem, da se Katoliška Cerkev na
Slovenskem »osvobodi vatikanskega varuštva« in postane narodna cerkev. Od
pooblaščenega generalnega vikarja so pričakovali, da bo obsodil škofa Rožmana kot
vojnega zločinca in svojim duhovnikom priporočil včlanitev v Osvobodilno fronto ter
Cirilmetodijsko društvo slovenskih duhovnikov. Poleg tega naj bi Katoliška Cerkev po
novem bogoslovce vzgajala v skladu z marksistično-leninističnim pogledom na svet in
dopuščala njihovo aktivno sodelovanje v mladinskih organizacijah in pri udarniškem
delu. Po mnenju partije bi moralo vodstvo škofije zamenjati semeniško vodstvo, ker naj
ne bi bilo kos nalogam, ki jih pred njih postavlja revolucionarno obdobje. (Dolinar
2005, 61–65) Ljudska oblast je takoj po prevzemu oblasti začela ukrepati proti Katoliški
Cerkvi in njenim posameznim predstavnikom s hišnimi preiskavami, stanovanjskim
utesnjevanjem in brisanjem iz volilnih seznamov (Griesser-Pečar 2010, 93).
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Edvard Kardelj, član Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, je v drugi
polovici junija 1945 dejal, da sta obstoj in delovanje Katoliške Cerkve edina resna
nevarnost v družbi. Geslo za boj proti cerkvam ali drugim verskim skupnostim, ki se je
glasilo »Mi nismo proti veri«, je partijska konferenca konec novembra 1945
nadomestila z geslom »Klerofašisti so proti ljudstvu«. Katoliška Cerkev je bila v
poročilu notranjega ministrstva z novembra 1945 označena za »hrbtenico reakcije«. V
navodilih agitpropovske uprave pri Centralnem komiteju Komunistične partije
Slovenije za leto 1947 je zapisano, da naj bi bila duhovščina najmočnejši politični in
ideološki nosilec komunizmu sovražnih idej. Okoli Katoliške Cerkve naj bi se zbirali
»kulaški elementi na vasi, trgovci in premožnejši obrtniki ter del inteligence«, ki naj bi
svoj družbeni vpliv in ekonomski položaj izkoriščal za pridobivanje vpliva nad ljudmi.
Državna oblast je v drugi polovici februarja 1948 sprejela Zakon o imenih naselij ter
označevanju trgov, ulic in hiš. Ta je določal, da naselja ne smejo imeti imen, ki niso v
skladu »z današnjo družbeno in narodnostno stvarnostjo«. Med letoma 1952 in 1955 je
bilo na tej pravni podlagi spremenjenih 150 imen krajev. Iz poimenovanj je bila
izbrisana krščanska tradicija, zlasti poimenovanje po svetnikih. Omemba Boga je bila za
partijo moteča tudi v literarnih delih. Državni cenzorji so prečiščevali prevode knjižnih
del. Župnik v otroškem romanu Heidi, avtorice Johanne Spyri je npr. postal »stari
učitelj«. To potvorbo v prevodu je založnik odpravil šele leta 1997. Tudi leta 1955 je
Mladinska knjiga zaradi avtorjeve rabe verskih izrazov in predstav iz ponatisa
Župančičevega Cicibana iz leta 1932 izločila pet pesmi. Celjski Okrajni komite Zveze
komunistov Slovenije je konec junija 1954 poudaril, da je vera »šašava« stvar,
neumnost, strašilo za ljudi, ki v 20. stoletju ne spada več v njihovo stvarnost. Vera naj
bi bila koristna pred 500 leti, v sedanjem času naj bi smela biti le še stvar zasebnosti.
Priročnika za delo milice za leto 1970 in 1985 sta zapovedovala učinkovit lokalni
nadzor duhovnikov in vidnejših laiških aktivistov ter pridobivanje virov, s katerimi naj
bi si država zagotovila pregled nad »škodljivo dejavnostjo klera in laiških aktivistov«. V
teh priročnikih je bila Katoliška Cerkev opredeljena kot glavni notranji sovražnik
države. Od prevzema oblasti maja 1945 do uveljavitve Zakona o pravnem položaju
verskih skupnosti maja 1953 je v odnosih med državo in verskimi skupnostmi na
območju Slovenije vladala popolna brezpravnost. (2012, 132)
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V obdobju od sprejetja tega zakona do izdaje uredbe Izvršnega sveta Ljudske skupščine
za izvrševanje Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v letu 1961 se je stanje
brezpravnosti le navidezno spremenilo. Država je formalnopravno priznala Katoliško
Cerkev za svojega sogovornika, ljubljanski in mariborski škof sta se smela udeležiti
drugega vatikanskega koncila, goriški apostolski administrator je dobil dovoljenje za
ustanovitev dijaškega internata v Vipavi, izhajati je začel verski list Družina in precej
duhovnikov je bilo izpuščenih iz zapora. Med Svetim sedežem in Jugoslavijo je bil leta
1966 sklenjen protokol o medsebojnem odnosu. Komunistična oblast si je z njim
poskušala zagotoviti bolj pozitivno podobo v mednarodni skupnosti, medtem ko je
položaj vernikov doma ostajal drugorazreden. Predsednik Izvršnega sveta Skupščine
Socialistične republike Slovenije je še leta 1970 pisal ljubljanskemu nadškofu, da »vsak
poizkus« izvajanja splošnokoristne socialne, zdravstvene, kulturne, športne in prosvetne
dejavnosti s strani cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki ni usklajen s samoupravnim
mehanizmom države, vodi »k razdvajanju družbenih sil in ustvarjanju nasprotij v
obstoječi samoupravni družbi«. Pravilo, da mora biti javna šola marksistična in
ateistična je obveljalo tudi po sprejemu Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti
leta 1976. (133–137) Politično in ekonomsko moč cerkva ali drugih verskih skupnosti je
povojna revolucionarna oblast poskušala zlomiti s strogim razumevanjem načela ločitve
države in verskih skupnosti. Kljub temu da so ustavna izhodišča odnosa med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi vključevala priznavanje svobode vere
(vključno s svobodo opravljanja verskih obredov in svobodnim izpovedovanjem vere),
prepoved diskriminacije državljanov na podlagi verskega prepričanja, (splošno) ločitev
države in verskih skupnosti, enakopravnost verskih skupnosti in prepoved zlorabe vere
v politične namene, je država njihovo delovanje poskusila omejiti na opravljanje zgolj
verskih obredov. Takšna ustavna izhodišča odnosa med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi so vsebovale ustave iz let 1946, 1963 in 1974. Cerkve ali druge
verske skupnosti so bile izgnane v »tišino zasebnega življenja«. (Režek 2002, 310)
Načelo ločitve države in verskih skupnosti je državna oblast zlorabila za izključevanje
duhovnikov, redovnic, redovnikov, bogoslovcev in aktivnih laikov iz javnega življenja,
preprečevala je birme, procesije in druge oblike javne manifestacije vernosti in hkrati
podpirala močno protiversko in proticerkveno propagando (Griesser-Pečar 2010, 95).
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Načelo ločitve države in verskih skupnosti je bilo razlagano ideološko, v službi
izločevanja cerkva ali drugih verskih skupnosti ne le iz države ampak tudi iz družbe. V
institucionalnem smislu državni organi in institucije pri svoji dejavnosti niso dopuščali
verskih vsebin in simbolov ter prisotnosti nosilcev funkcij v cerkvi ali drugi verski
skupnosti. V osebnem smislu so bili predstavniki cerkva ali drugih verskih skupnosti
odstavljeni z vodilnih položajev in določenih poklicev, ker naj ne bi bili usposobljeni za
opravljanje določenih dejavnosti. V funkcionalnem smislu je bilo načelo ločitve države
in verskih skupnosti razlagano kot laizacija vseh dejavnosti države in družbe, ki se
nanašajo na svetno blaginjo posameznika (tj. socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo,
medije, gospodarstvo, politično organiziranost itd.). Cerkve ali druge verske skupnosti
niso mogle delovati na splošnokoristnem področju. (Šturm 2002, 69; Prepeluh 1997, 4–
5)
Med različnimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi so bili konkretni restriktivni
ukrepi tako razumljene ločenosti države in verskih skupnosti usmerjeni zlasti proti
Katoliški Cerkvi. Ta je bila najpremožnejša in najbolje organizirana cerkev v
Jugoslaviji. Zaradi tega je predstavljala grožnjo idejnemu monopolu totalitaristične
komunistične družbene ureditve. Oblast je prisotnost in dejavnost cerkva ali drugih
verskih skupnosti poskušala narediti nepomembno za vsakdanje življenje ljudi. Poleg
tega je bil vse do razpada Jugoslavije odnos med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi zaznamovan z omejevanjem duhovne oskrbe tistih kategorij
delavcev, ki predstavljajo istovetenje z državo (npr. uradniki, učitelji, vojaki, policisti).
Šoloobvezni otroci in učitelji ter pripadniki uniformiranih poklicev se niso smeli
organizirano udeleževati verskih obredov. (Griesser-Pečar 2012, 138) Gospodarske
temelje delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti je država spodkopavala z agrarno
reformo nepremičnin in nacionalizacijo njihovega premoženja, ki je potekala brez
kakršnekoli odškodnine. Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji, ki je bil sprejet v drugi
polovici decembra 1945, je cerkvam ali drugim verskim skupnostim dovoljeval last in
posest največ deset hektarjev zemljišč. Le zelo pomembne ustanove in samostani so
smeli obdržati do 30 hektarjev površin, vsa ostala zemljišča so bila podržavljena.
Griesser-Pečarjeva navaja, da je imela Katoliška Cerkev pred agrarno reformo v lasti
približno 55000 hektarjev zemlje, po izvedeni agrarni reformi pa ji je ostalo okrog 5000
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hektarjev zemljišč, torej manj kot desetino (142). Pod pretvezo strokovnega delovanja
in uveljavljanja prostorske politike so državni organi odredili nasilno rušenje številnih
sakralnih objektov. Leta 1949 je bila zaplenjena cerkev sv. Jožefa v Ljubljani in
izročena podjetju Vesna film. Cerkev v ljubljanskih Križankah je bila spremenjena v
mehanično delavnico za popravilo postelj in invalidskih vozičkov. Zaradi razširitve
gospodarskega razstavišča in načrtovanega kongresa Komunistične partije Jugoslavije v
Ljubljani je bila porušena cerkev sv. Krištofa. Plečnikova cerkev sv. Cirila in Metoda je
bila prestavljena na drugo mesto. Leta 1951 je bila karmeličanska cerkev v Selu
porušena zaradi posodabljanja Zaloške ceste. Na zaprtem območju Kočevske Reke je v
letih od 1953 do 1956 izginilo 26 cerkva. Cerkev sv. Martina v Poljanah nad Škofjo
Loko je bila porušena leta 1954 z utemeljitvijo, da zakriva pogled na gore. (142–143)
Na področju financiranja cerkva ali drugih verskih skupnosti je država prepovedovala
pobiranje prostovoljnih prispevkov brez dovoljenja pristojnih državnih organov.
Pobiranje finančnih prispevkov od članov cerkve ali druge verske skupnosti je bilo
omejeno na obredne ali druge prostore cerkve ali druge verske skupnosti in na namen
vzdrževanja točno določene cerkve ali druge verske skupnosti oziroma bogoslužja.
Prispevki za ostale cerkve ali druge verske skupnosti, duhovnike ali višji »kler« se niso
smeli pobirati. Vsi pobrani prispevki vernikov so bili obdavčeni. V strogo zaupnem
pismu in navodilu načelniku tajništev za notranje zadeve v drugi polovici marca 1954 je
državni sekretar za notranje zadeve Mitja Ribičič poudaril, da je strogo in dosledno
obdavčenje cerkva ali drugih verskih skupnosti eden izmed osnovnih instrumentov za
izvajanje ekonomskega pritiska na duhovščino. (142–143) Državna oblast je ideološki
in politični vpliv civilne družbe zmanjševala z omejevanjem verskega tiska in verouka
ter ukinjanjem verskih šol. Cerkve ali druge verske skupnosti so smele ohraniti le šole
za izobraževanje in vzgojo duhovnikov. Preko ateistične vzgoje otrok in mladine v
šolah je država izvajala postopno »ateizacijo« družbe. (Režek 2002, 310)
Ateizem je bil na ustavni ravni proglašen za državni nazor. Ustava Socialistične
federativne republike Jugoslavije, ki je bila razglašena v drugi polovici februarja 1974,
je v temeljnih načelih določala, da vzgoja in izobraževanje temeljita na dosežkih
sodobne znanosti in zlasti na marksizmu. O laičnosti oziroma vrednostni nevtralnosti
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države ni bilo mogoče govoriti. (Trobec Bučan 2011, 54) Financiranje verske dejavnosti
in prisotnost vere v javnih šolah je bilo ključno področje omejevanja svobode delovanja
cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki ga je izvajala oblast pri zasledovanju svojih
ideoloških ciljev.

2.1.2 Državno nadzorovanje verskih skupnosti
Cerkve ali druge verske skupnosti so bile tarča intenzivnega državnega nadzora in
številnih upravnih ter sodnih postopkov zlasti po letu 1952. Takrat so odnosi med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji dosegli najnižjo točko.
Katoliška Cerkev je bila vključena v skupinske sodne procese proti razrednim
sovražnikom (npr. božični, Rožmanov in Bitenčev proces) in v posebne duhovniške ter
redovniške procese (npr. frančiškanski, Leničev, jezuitski, tolminski, Šolar-Fabijanov
proces, proces proti sestram v Lichtenturnu, proti lazaristom v Celju in proti
magdalenkam v Slovenski Bistrici), ki so bili najpogosteje vodeni prav na cerkvene
praznike. Ti sodni postopki nikakor niso ustrezali pravnim normam demokratičnih
držav. Vključevali so neskončna nočna zasliševanja, podpisovanje lažnih priznanj
zaradi posledic temnice in samice, odrekanje odvetniške pomoči, vnaprejšnje določanje
izida procesa in višine kazni, pričanje lažnih prič, neupoštevanje izjav in dokumentov v
prid obtožencev ipd. Sodbe so pogosto vsebovale zaplembo celotnega premoženja
obsojencev in skupnosti, ki so jim pripadali. (Griesser-Pečar 2010, 94) Vzporedno s
temi procesi so v javnosti vodili propagandne kampanje preko državno nadzorovanih
medijev (npr. preko dnevnega tiska, radia, na partijskih sestankih, v podjetjih). Od leta
1945 do 1976 so »ljudska sodišča« kazensko obsodila najmanj 477 duhovnikov,
redovnic, redovnikov in bogoslovcev. Izrečenih je bilo devet smrtnih kazni, med
katerimi so bile štiri tudi izvršene. Na daljše zaporne kazni in na prisilno delo v
taborišča je bilo napotenih 639 duhovnikov, redovnic, redovnikov in bogoslovcev.
Griesser-Pečarjeva piše, da so obsojeni duhovniki, redovnice, redovniki in bogoslovci
kazni prestajali v taboriščih Kočevje in Teharje, v kazensko-poboljševalnih domovih v
Ljubljani na Miklošičevi ulici in v Mariboru na Pobrežju ter v delovnih taboriščih na
različnih gradbiščih po državi. Na Žalah so npr. gradili stanovanjske bloke, v Novem
mestu so delali v kamnolomu, v Medvodah so gradili hidroelektrarno, v Šiški tovarno
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Litostroj, v Tacnu policijsko šolo, v kazenskem taborišču Šterntal so delali v gramoznici
in gradili tovarno glinice in aluminija, na Igu so delali v poljedelstvu, prepisovali so tudi
matične knjige in note za filharmonijo ter prevajali knjige. Zaporno kazen so prestajali v
neznosnih okoliščinah, ob poniževalnem ravnanju paznikov, pogosti samici, nezadostni
in pomanjkljivi prehrani, v umazaniji in mrčesu, ob pomanjkanju ležišč in odej, ob
katastrofalni zdravstveni oskrbi in v mrazu. (95) Proti verskim uslužbencem je bilo
izrečenih še najmanj 1411 upravnih kazni, zlasti denarnih in krajših zapornih. V
upravnih postopkih se je znašlo 121 duhovnikov. Najpogostejše obtožbe proti njim so
bile naslednje: zloraba vere v politične namene, prekrški zoper javni red in mir, kršitve
cestnoprometnih predpisov, »širjenje lažnih vesti«, poučevanje verouka brez
vnaprejšnjega dovoljenja oblasti, neprijavljene procesije in opravljanje krstov ter
pogrebov pred vpisom v javne matične knjige, nedovoljeno zvonjenje in nabiranje
prostovoljnih prispevkov. Upravni postopki so tekli tako proti cerkvam ali drugim
verskim skupnostim kot proti pravnim osebam in njihovim predstavnikom kot
odgovornim fizičnim osebam pravne osebe. (Griesser-Pečar 2012, 137–138; Režek
2002, 311)
Nadzor nad nekatoliškimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi si je državna
oblast poskušala zagotoviti z imenovanjem sebi uslužnih ljudi na vodilna mesta v teh
skupnostih ali jih vsaj pripraviti k tesnemu sodelovanju. Država se je vmešavala v
notranje zadeve cerkva ali drugih verskih skupnosti in preko njih nadzorovala vsakršno
dejavnost vernikov. Leta 1948 je bil aretiran senior prekmurskega evangeličanskega
senioriata, ki je v preiskovalnem postopku pristal na umik z vodilnega mesta. Na
njegovo mesto je bil izvoljen Leopold Hari, ki je bil prisiljen sodelovati z Udbo.
Varnostno-obveščevalna služba je ves čas iskala zaupnike med verniki cerkva ali drugih
verskih skupnosti in jih novačila za poročanje o delovanju tega dela civilne družbe. Z
njihovo pomočjo je država vodila natančne podatke o cerkvah ali drugih verskih
skupnostih, zlasti o njihovem članstvu in premoženju. Oblast je poskušala dobro
nadzorovane oziroma obvladovane cerkve ali druge verske skupnosti izkoriščati za
slabitev tistih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki so bile državi manj naklonjene in
se niso hotele podrejati njeni ideologiji. V določenem obdobju je zato podpirala
adventiste proti Jehovovim pričam in evangeličansko, pravoslavno in uniatsko cerkev
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proti Katoliški Cerkvi. Država je vodstva cerkva ali drugih verskih skupnosti silila k
izdajanju resolucij, v katerih so hvalile delo ljudskih oblasti in obsojale dejavnost
ostalih cerkva ali drugih verskih skupnosti (npr. Vatikana in višjega katoliškega
»klera«). (Strajnar 2010, 101–102) Med nekatoliškimi cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi je država oster nadzor izvajala zlasti nad Jehovovimi pričami. Člane te
verske skupnosti je po določenem vrstnem redu sistematično zapirala za tri dni ob kruhu
in vodi. Na delodajalce je izvajala pritisk, da članom te skupnosti prekinejo pogodbo o
zaposlitvi, jih premestijo na drugo delovno mesto, odvzamejo službeno stanovanje in
živilske nakaznice. Tajni agenti države so pogosto nadzirali sestanke Jehovovih prič,
nanje vdirali nepovabljeno, popisovali udeležence in plenili Sveta pisma. V letih 1948
in 1949 so bili proti članom Jehovovih prič izvedeni trije kazenski procesi. Razlogi za
njihovo sodno obravnavanje so bili predvsem naslednji: ugovor vesti in odklonitev
sprejema in uporabe orožja oziroma nepokorščina pri vpoklicu in izmikanje vojaški
službi, zloraba vere v politične namene, neupravičeno povzročanje zaskrbljenosti ljudi,
povezanost z zahodnimi državami, razlaganje verskega nauka zunaj verskih prostorov in
distribuiranje verskega glasila Stražni stolp. Problematično je bilo tudi nasprotovanje
političnemu delovanju, saj verniki Jehovovih prič zavračajo članstvo v političnih
strankah in domoljubnih društvih. (104–106)

Nadzor nad delovanjem cerkva ali drugih verskih skupnosti in njihovih predstavnikov je
država na najnižji točki odnosa z njimi poskušala doseči tudi z represivnimi
administrativnimi in kazenskimi ukrepi ter nepredvidljivimi obdavčitvami, ki so
ohromile vsakršno možnost obsežnega in dolgoročno učinkovitega splošnokoristnega
delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti. Številni verski uslužbenci so bili izgnani
iz kraja svojega delovanja (npr. apostolski administrator jugoslovanskega dela goriške
škofije dvakrat v letu 1947, župnik v Trbovljah leta 1951), duhovniki so za pastoralno
delo potrebovali dovoljenje državnih oblasti. Posebno dovoljenje za opravljanje
pastoralnega dela so od pristojnih državnih organov potrebovali tudi laiški kateheti.
Pogosti so bili fizični napadi na izpostavljene vernike Katoliške Cerkve (npr. ustrelitev
župnika v Preski leta 1951, zažig škofa Vovka leta 1952 v Novem mestu), ki jih državni
organi pregona niso resno preiskovali ali njihovih storilcev ustrezno kaznovali. UDBA
je z uporabo dejanskih ali izmišljenih obremenilnih dokazov določene klerike in laike
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prisilila k sodelovanju oziroma grozila z represalijami proti njihovim bližnjim v primeru
zavračanja sodelovanja. Postopek neprostovoljnega novačenja sodelavcev Udbe in
drugih državnih organov med kleriki in laiki cerkva ali drugih verskih skupnosti se je
imenoval »vrbanje«. Razne šolske športne in kulturne prireditve so bile organizirane v
času, ko bi se otroci morali udeležiti verouka. Teološka fakulteta je bila leta 1952
izključena iz Univerze v Ljubljani in njeni visokošolski učitelji so izgubili status javnih
uslužbencev. Pod posebnim upravnim nadzorom so bila semenišča, za katera je načrt
varnostno-obveščevalne službe imel dva glavna cilja. Prvi je bil zmanjšati število
bogoslovcev na minimum. Drugi cilj je bil vsakega bogoslovca, ki uspešno zaključi
študij, narediti za sodelavca državne tajne službe ali ga aktivno vključiti v dejavnost
Cirilmetodijskega društva. UDBA je nadzorovala tudi slovenske duhovnike, ki so
delovali med izseljenci in zamejci. Nadzorovala je pošto cerkvenih dostojanstvenikov in
vdirala v stanovanja duhovnikov v tujini (npr. v pariško stanovanje duhovnika Ignacija
Čretnika leta 1984). (Griesser-Pečar 2012, 140–143)
Država je bila strpnejša le do tistih duhovnikov, ki so se pod njenim vplivom povezali v
duhovniška društva. Preko teh društev je oblast poskušala vzpostaviti in ohranjati
nadzor zlasti nad katoliškimi duhovniki in jih izmakniti izpod vpliva Svetega sedeža
oziroma papeža. Prvo tovrstno društvo je bilo ustanovljeno leta 1948 v Istri. Leta 1949
je začelo delovati tudi Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov, v katerem je bila
do leta 1952 včlanjena že približno polovica slovenskih katoliških duhovnikov.
Tovrstna društva so bila zgolj sredstvo za notranje razkrajanje cerkve in njene
hierarhije. Država jim ni priznavala nikakršne politične oziroma družbene veljave.
Članstvo v takšnem društvu je za posameznika pomenilo številne ugodnosti. Včlanjene
duhovnike je namreč oblast socialno in zdravstveno zavarovala, dodeljevala jim je
denarno pomoč za obnovo cerkva, jih izpuščala iz zapora v primeru včlanitve v društvo,
lahko so potovali v tujino itd. (Režek 2002, 311; Griesser-Pečar 2012, 141) Nadzor nad
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi in njenimi predstavniki si je država torej
poskušala zagotoviti tudi preko ukrepov za spodbujanje sodelovanja med državo in
posameznimi predstavniki cerkva ali drugih verskih skupnosti. Vendar je to sodelovanje
hkrati pomenilo omejevanje svobode in učinkovitosti delovanja cerkve ali druge verske
skupnosti kot pravnega subjekta. Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, ki ga je
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leta 1953 sprejela zvezna skupščina Jugoslavije, je poudaril načelo ločitve šole od
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Pri tem je zakon vseboval člen, ki je državnim
organom omogočal zaprtje semenišča, če je kdorkoli od osebja ali študentov resneje
kršil določbe zakona. Verouk je bilo dovoljeno poučevati samo v cerkvah in župniščih,
poleg tega so za to otroci potrebovali dovoljenje obeh staršev oziroma skrbnika. Krst
mladoletnika je bil lahko opravljen šele po vpisu v javno matično knjigo. Cerkvena
poroka se je smela opraviti šele po sklenitvi zakonske zveze pred pristojnim državnim
organom. (Režek 2002, 316–319)
Zakon je določal, da zaradi pripadnosti cerkvi ali drugi verski skupnosti nihče ne sme
uživati posebnih pravic. Oprostitev služenja vojaškega roka zato ni smela temeljiti na
verskih razlogih. Opravljanje verskih obredov je bilo omejeno le na cerkve in druge
vnaprej določene prostore. Izven tako določenega območja je bilo verski obred mogoče
izvesti samo ob predhodnem pristanku lokalnih oblasti. Država je duhovnike ovirala
tudi pri obiskovanju bolnih in ostarelih v bolnišnicah. Duhovniki so smeli duhovno
oskrbo v bolnišnicah, zdravstvenih zavodih in domovih za ostarele opravljati samo na
izrecno željo oskrbovancev ali njihovih sorodnikov. (Griesser-Pečar 2012, 138) Čeprav
je zakon navidezno oziroma pravnoformalno širil svobodo delovanja cerkva ali drugih
verskih skupnosti, je dejansko pomenil le uzakonitev državnega nadzora nad versko
dejavnostjo, in sicer preko birokratizacije verske dejavnosti in računovodskega
nadzorovanja financiranja cerkva ali drugih verskih skupnosti. Cerkve ali druge verske
skupnosti na območju Slovenije so bile v obdobju od leta 1945 do razpada Jugoslavije
pod strogim državnim nadzorom. Še leta 1985 je policija imela nalogo skrbeti za
pregled nad delovanjem duhovnikov in laiških sodelavcev Katoliške Cerkve. Spremljati
in beležiti je morala zlasti naslednje: laiški apostolat v organiziranih oblikah; kazniva
dejanja in prekrške, ki so jih storili duhovniki; povezovanje duhovnikov in laikov s
Slovenci po svetu in diplomatskimi predstavniki; delovanje duhovnikov in laikov na
izvencerkvenem področju; kritiziranje družbene ureditve s strani predstavnikov
Katoliške Cerkve; potek večjih verskih prireditev (npr. romanj, proslav, nabirk);
delovanje duhovnikov in laikov med dijaki in študenti (v okviru seminarjev, srečanj,
predavanj, kulturnih in športnih prireditev, izletov, taborjenj itd.) in zlasti financiranje
Katoliške Cerkve (pregled nad darili vernikov, premoženjskimi transakcijami, večjimi
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investicijami ipd.). Policija je skratka spremljala vse večje verske prireditve, odkrivala
in evidentirala »verske aktiviste«, zbirala podatke o povezovanju s tujino, spremljala
širjenje verske literature in materialno poslovanje vseh cerkva ali drugih verskih
skupnosti. (Dolinar 2003, 168–169)

Represivni nadzor nad delovanjem cerkva ali drugih verskih skupnosti in njihovih
članov si je država zagotovila celo preko organa, ki je bil ustanovljen posebej za
spremljanje cerkva ali drugih verskih skupnosti. OZNA oziroma UDBA je posege proti
cerkvam ali drugim verskim skupnostim usklajevala preko verske komisije. Okrajni
pooblaščenci države so poročila o »kleru« pošiljali neposredno centrali. (Griesser-Pečar
2012, 141) Preko tajnih državnih služb in verske komisije je oblast soodločala o
organizaciji, osebju, financah, gospodarski dejavnosti, izobraževalnih ustanovah, pouku
in publikacijah cerkva ali drugih verskih skupnosti. Takšen način svojega delovanja je
država uzakonila preko pravnega instituta prostega preudarka, ne da bi ga istočasno
podvrgla tudi sodnemu nadzoru. (Šturm 2002, 70) To bi bilo namreč običajno za pravno
in demokratično državo. Zaradi arbitrarne uporabe prostega preudarka sta bili
avtonomija cerkva ali drugih verskih skupnosti ter ločitev države in cerkva ali drugih
verskih skupnosti v obdobju polpretekle zgodovine praktično odpravljeni oziroma
neobstoječi.
Odnos države do cerkva ali drugih verskih skupnosti se je trajno začel izboljševati po
letu 1961, po vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo. Državi sta leta 1966 sklenili mednarodni protokol, ki
je pomenil novo obdobje njunih odnosov. Poleg tega je jugoslovanska država leta 1974
sprejela ustavo, v kateri je med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami
formalno zagotovila tudi svobodo veroizpovedi. Vendar je izvajanje te človekove
pravice in temeljne svoboščine omejila zgolj na zasebnost oziroma je prepovedala
versko dejavnost v javnosti. Ustava je namreč določala načelo ločitve države in verskih
skupnosti ter svobodo delovanja verskih skupnosti omejevala zgolj na verske zadeve in
obrede. Cerkve ali druge verske skupnosti še vedno niso mogle vzpostaviti svojega
izobraževalnega sistema, ker je ustava dovoljevala samo ustanavljanje verskih šol za
izobraževanje duhovnikov. Nadalje je ustava določala, da je zloraba vere in verskih
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zadev za politične namene protiustavna. Ta ustavna določba je bila posledično temelj za
kazensko preganjanje vernikov v skladu z novim kazenskim zakonom. Po drugi strani je
ustava določila, da cerkve ali druge verske skupnosti smejo razpolagati s svojim
premoženjem in jih pri tem država lahko finančno oziroma materialno podpira. Kljub
temu je potrebno poudariti, da je totalitaristična oblast oziroma država vzpostavila in do
konca vzdrževala negativni model ločitve države in verskih skupnosti. (Ivanc 2015, 36–
38) Pravno gledano se je takšen položaj spremenil šele z demokratičnimi spremembami
leta 1990, zlasti z razglasitvijo samostojnosti in suverenosti RS ter uveljavitvijo nove
ustave leta 1991. Le-ta še vedno predstavlja najpomembnejši temelj za veljavno pravno
ureditev na področju svobode veroizpovedi oziroma odnosa med državo in cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi na območju Slovenije.

2.2

Veljavna pravna ureditev

Predlagana redefinicija odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi posega na področje svobode vesti, ki jo v slovenskem pravnem redu na
ustavnem nivoju ureja predvsem 41. člen URS. To človekovo pravico in temeljno
svoboščino na mednarodnopravnem nivoju, ki presega nivo nacionalnih zakonov in
podzakonskih predpisov, poleg univerzalnih in regionalnih večstranskih aktov (npr.
deklaracij, paktov in konvencij) ureja tudi dvostranski akt med RS in Svetim sedežem.
Določbe ZVS morajo biti torej usklajene z 41. členom URS in določbami SRSSSPV. Z
ustavo in mednarodnim sporazumom mora biti pravnosistemsko usklajena tudi vsebina
predlagane redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi, ker je njen cilj sprememba in dopolnitev obstoječega ZVS. Odnos med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi na ustavnem nivoju sicer v prvi
vrsti ureja 7. člen URS, vendar ta člen v nasprotju z 41. členom URS ne vsebuje
samostojne človekove pravice in temeljne svoboščine. Določba 7. člena URS je
programska in postopkovna v odnosu do 41. člena URS. Preko načel ločenosti države in
verskih skupnosti in svobode njihovega delovanja določa način izvajanja in varuje
obseg materialnega vidika svobode veroizpovedi. Področje človekove pravice in
temeljne svoboščine do verske svobode je v Sloveniji urejeno z neločljivim prepletom
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in soodvisnostjo 41. in 7. člena URS. Človekova pravica in temeljna svoboščina do
svobode vere sta temelj celotnega urejanja pravnega položaja cerkva ali drugih verskih
skupnosti (U-I-92/07, 111). Načela in pravice svobode veroizpovedi izhajajo iz vsebine
41. člena URS in pretežnega dela SRSSSPV. Opisujejo in zamejujejo vsebino te
človekove pravice in temeljne svoboščine. Nanjo se pravni subjekti lahko sklicujejo in
zahtevajo njeno sodno varstvo pred domačimi in mednarodnimi sodišči. Uresničevanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin namreč ureja 15. člen URS, ki določa:
»(1)Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi
ustave. (4)Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
pravica do odprave posledic njihove kršitve.«

2.2.1 Predmet varstva in povezanost z drugimi načeli in pravicami
Verska svoboda obsega varstvo opredelitev in prepričanj s področja etike oziroma
morale. To so svetovnonazorske opredelitve, ki kot filozofske ali ideološke teorije
oziroma kot miselni sistemi razlagajo človeka, njegovo bistvo in svet, v katerem
prebiva. Te teorije oziroma sistemi lahko izhajajo z neke višje, tj. transcendentne ravni.
Vendar to ni nujno, zato se v polje svobode vere umeščajo tako teistična kot tudi
ateistična in neteistična prepričanja. Politične, znanstvene, estetske, zgodovinske in
podobne opredelitve ali prepričanja ne sodijo v okvir varstva svobode veroizpovedi.
Varovane teorije oziroma sistemi morajo na znotraj in na zunaj izkazovati
konsistentnost, tehtnost, resnost, kohezivnost in pomembnost za življenje ljudi. Pri tem
je potrebno opozoriti, da država ne sme ocenjevati teološke ali filozofske resničnosti ali
legitimnosti tovrstne teorije oziroma sistema. (U-I-92/07, 75) Verska svoboda sodi med
maloštevilne in taksativno naštete človekove pravice in temeljne svoboščine, ki jih v
nobenem primeru ni dopustno začasno razveljaviti ali omejiti. URS v drugem odstavku
16. člena določa, da svobode vesti iz 41. člena ni dopuščeno začasno razveljaviti ali
omejiti niti v vojnem in izrednem stanju. Ta umestitev je odraz velikega pomena
svobode vere za razvoj ideje tolerance, ustavnosti in demokratičnosti države (Movrin
2008, 38). S to svoboščino so povezane ali iz nje izhajajo številne druge pravice in
svoboščine: načelo demokratičnosti (URS, 1), ločitev države in verskih skupnosti (7),
enakost pred zakonom (14), pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34), varstvo
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pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35), varstvo osebnih podatkov (38), svoboda
izražanja (39), pravica do zbiranja in združevanja (42), pravica do ugovora vesti (46),
pravice in dolžnosti staršev (54), svoboda izobraževanja in šolanja (57), prepoved
spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti, prepoved spodbujanja k nasilju in vojni
(63) in dolžnost sodelovanja pri obrambi države (Movrin 2008, 123; U-I-92/01).

2.2.2 Vsebina pravice
URS v 41. členu določa, da ta človekova pravica in temeljna svoboščina obsega pravico
imeti vero, pravico svobodno izbrati vero, pravico ne imeti vere in pravico svobodno
spremeniti vero. Na prvi ravni to pomeni svobodo verovanja, ki je notranji premislek in
notranja odločitev posameznika o verskih vprašanjih (lat. forum internum). Te ravni
pravno ni mogoče urejati ali omejevati in pripada samo fizičnim osebam. (ZVS, 2/1–3;
U-I-92/07, 80) Na drugi ravni pomeni svoboda veroizpovedi manifestacijo notranjih
osebnih odločitev s področja vere navzven, izven sebe (lat. forum externum).
Manifestacija obsega pravico do svobodnega izpovedovanja vere, ki pomeni ustno ali
pisno izražanje vere. Obsega splošno svobodo ravnanja, ki vključuje bogoslužje in
obredje, druga ravnanja v skladu z verskim naukom in povezovanje v cerkve ali druge
verske skupnosti. Svobodno izpovedovanje vere in splošna svoboda ravnanja pripadata
tako posameznikom kot cerkvam ali drugim verskim skupnostim (81). V okvir verske
svobode spada pravica staršev, da svojim otrokom zagotovijo versko in moralno vzgojo
v skladu s svojim prepričanjem. Ta mora potekati v skladu z otrokovo starostjo,
zrelostjo in s svobodo vesti. Potrebno je spoštovati telesno in duševno nedotakljivost
otrok. Po dopolnjenem 15. letu starosti ima otrok pravico, da sam sprejema odločitve,
povezane s svobodo vere. (URS, 41/3; ZVS, 10) Svoboda veroizpovedi vključuje
pravico do ugovora vesti. V tem primeru posamezniku zaradi njegovih religioznih,
filozofskih ali humanitarnih nazorov ni potrebno izpolniti določene pravne obveznosti.
Takšen ugovor je dopusten le v primerih, ki jih določi zakon, in ko z ugovorom ne pride
do omejevanja pravic in svoboščin drugih oseb. Tradicionalno je pravica do ugovora
vesti omogočena na področju služenja vojaškega roka. RS na ustavni ravni določa
državljanu pravico, da pri obrambi države sodeluje na način, ki ni v nasprotju z
njegovimi nazori. (URS, 46; 63; 123; ZVS, 2/4) Prepoved vsakršnega spodbujanja k
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verski diskriminaciji in razpihovanja verskega sovraštva in nestrpnosti je četrti segment
verske svobode. Ta prepoved vključuje neposredno in posredno diskriminacijo. (ZVS,
3/1; 3/2; URS, 63)

2.2.3 Način uresničevanja
Svoboda vere se uresničuje individualno ali kolektivno. Kolektivna raven uresničevanja
pomeni pravico posameznikov, da ustanavljajo cerkve ali druge verske skupnosti in se
vanje povezujejo. Cerkve ali druge verske skupnosti imajo pravico, da samostojno in
neodvisno (avtonomno) urejajo svoje notranje zadeve, ki zadevajo njihovo delovanje in
notranji položaj vernikov (U-I-92/07, 90). Kolektivna raven svobode veroizpovedi
cerkvam ali drugim verskim skupnostim zagotavlja tudi lastno svobodo vesti (88). Ta se
izraža v pravici, da svobodno in v skladu s svojimi lastnimi pravili izpovedujejo verska
prepričanja in opravljajo verska ravnanja (91). Pri uresničevanju verske svobode, bodisi
individualne bodisi kolektivne, je po mnenju USRS pomembno ločiti pozitivno in
negativno raven (U-I-92/01).
Pozitivna raven pomeni pravico imeti versko prepričanje (U-I-92/07, 82) in v tem oziru
možnost povezati se v cerkev ali drugo versko skupnost (89). Posameznik vero prosto
izpoveduje sam ali skupaj z drugimi, javno ali zasebno, s poukom, izpolnjevanjem
verskih dolžnosti, bogoslužjem in opravljanjem verskih obredov. Ta raven zagotavlja
vsakršno (ustno ali pisno, zasebno ali javno) izražanje vere, vključno z molitvami in
širjenjem verskih resnic. Varovana so tudi ravnanja, ki pomenijo izpolnjevanje verskih
pravil (bogoslužje, obredi, procesije, uporaba verskih oblačil, simbolov ipd.). Pozitivna
raven svobode vere vključuje navzven zaznavna ravnanja, ki so pomembno povezana s
posameznikovim

verskim

prepričanjem (84). Nasprotno pa negativna raven

uresničevanja svobode veroizpovedi pomeni pravico ne imeti verskega prepričanja (82)
in možnost ne povezati se v cerkev ali drugo versko skupnost (89). Posameznik ni
dolžan imeti vere ali se o tem izreči; zaradi tega ga ni dovoljeno kaznovati,
diskriminirati ali zapostavljati; ni ga dopustno siliti k izpovedovanju vere; ima pravico
odkloniti sodelovanje pri ravnanjih, ki pomenijo izvrševanje vere (85).
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2.2.4 Odnos med pozitivno in negativno ravnijo uresničevanja pravice
Negativna raven uresničevanja verske svobode nima apriorne prednosti pred pozitivno
ravnijo. V vsakem konkretnem primeru je potrebno na podlagi načela pravne države iz
2. člena ter načela uresničevanja in omejevanja pravic iz tretjega odstavka 15. člena
URS opraviti tehtanje in v skladu z načelom sorazmernosti presoditi, kateri ravni
svobode gre trenutna prednost (U-I-92/07, 86). Tehtanje med posameznimi ustavnimi
pravicami se v okviru načela pravne države izvede neposredno na podlagi izrecne
ustavne določbe, da so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s
pravicami drugih in v primerih, ki jih konkretizira v svojem besedilu že sama ustava. To
pomeni, da mora biti cilj posega v človekovo pravico in temeljno svoboščino ustavno
dopusten in stvarno upravičen. Poseg mora biti nujen (neizogiben), primeren za dosego
zasledovanega cilja; teža posledic ocenjevanega posega mora torej biti sorazmerna
vrednosti zasledovanega cilja oziroma nastalim koristim (122). Kot primere primernih
posegov za zagotovitev negativne ravni uresničevanja svobode vere je mogoče navesti
prepoved obveznega obiskovanja verskega pouka in organizacijo verskega pouka pred
začetkom ali po koncu splošnega šolskega pouka, tako da lahko učenci, ki se verskega
pouka ne želijo udeležiti, nemoteno odidejo domov (U-I-68/98; Saje 2013, 557).
Vsaka posameznikova zaznava izpovedovanja ali izvrševanja vere še ne pomeni
takšnega soočenja z verskim prepričanjem, da bi to pomenilo poseg v njegovo
negativno svobodo veroizpovedi. Tako samo po sebi vidna ali zvočna zaznava verskih
obeležij (npr. pogled na cerkev ali mošejo, versko procesijo, vernika v verskih oblačilih,
petje mujezina ali zvok cerkvenih zvonov) ne more pomeniti protipravnega prisilnega
soočenja z vero (U-I-92/07, 167). Tudi zbiranje podatkov o veroizpovedi ob popisu
prebivalstva je dopusten poseg v negativno raven verske svobode, saj je zagotovljeno,
da se popisana oseba svobodno opredeli ali se ne opredeli (U-I-92/01). Negativna
svoboda vere je pripadnikom vojske v celoti zagotovljena že s tem, da je prepuščeno
njihovi svobodni izbiri, ali bodo pravico do verske duhovne oskrbe uveljavili ali ne (UI-92/07, 168). Primer nedopustnega poseganja v negativno svobodo veroizpovedi je
obvezna prisega na Sveto pismo pri prevzemu državne funkcije, namestitev križev v
učilnicah javnih šol ter molitve in blagoslovitve na maturitetnih slovesnostih v javnih
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šolah (167). Otroci se namreč osebnostno šele oblikujejo, njihova voljna sposobnost
praviloma še ni popolna in dovzetnost za vzgibe iz okolja ni predvidljiva. Na otroke je
lažje vplivati kot na odrasle, zato je v primeru otrok v javnem prostoru potrebno odnos
med pozitivno in negativno ravnjo verske svobode obravnavati bistveno drugače kot v
primeru odgovornih, voljno sposobnih odraslih oseb (170). Zagotavljanje verske vzgoje
otrok je pravica staršev (86), ki jim omogoča, da v primeru popisa odgovarjajo na
popisovalčevo vprašanje o veroizpovedi svojih otrok. Sklepati je mogoče, da negativna
raven svobode vere ni kršena, če država od naslovnika ne zahteva nekega ravnanja,
dejanja ali izraza pripadnosti določeni veri in torej posameznikova svoboda izbire ostaja
ohranjena, upoštevaje starost in zrelost osebe. Apriorno prepričanje, da je veroizpoved
škodljiva in je npr. vzrok za osebna, družinska ali družbena razhajanja, je odraz
netolerantnega odnosa do svobode veroizpovedi. (U-I-92/01)

2.2.5 Obveznost države
Verska svoboda je v prvi vrsti obrambna pravica. Morda je zato tudi poimenovana
»svoboda« in ne »pravica« do vere. Izraz svoboda poudarja dopustitev določenega
ravnanja. Dolžnost ravnanja je poudarjena v primeru rabe izraza pravica. Svoboščina
pomeni predvsem možnost zahtevati nevmešavanje drugega. Pravica seže dlje in
predstavlja možnost zahtevati določeno dejanje drugega v korist imetnika pravice. To
pomeni, da država, lokalne skupnosti in drugi nosilci javnih pooblastil v svobodo
veroizpovedi ne smejo nedopustno posegati. Država ne sme odločati o vprašanjih, ki
zadevajo nauk vere ali notranjo avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti;
zahtevati opredeljevanja do verskih vprašanj; nagrajevati ali kaznovati ravnanj, ki
pomenijo izpovedovanje vere; diskriminirati glede človekovih pravic in temeljnih
svoboščin; in neupravičeno razlikovati (privilegirati ali zapostavljati) posameznike
zaradi njihove veroizpovedi. (U-I-92/07, 92) Verska svoboda od države terja tudi
pozitivne ukrepe (94). URS namreč zahteva, da mora biti zagotovljena možnost za
učinkovito in dejansko izvrševanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prispevek
države je pri tem odvisen od tega, koliko zmore. Vendar pa mora biti podpora tolikšna
in takšna, da omogoča dejansko izvrševanje pravice (U-I-68/98). Država mora v tem
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pogledu preprečiti vsakršno prisilno (neželeno) soočenje posameznika s kakršnimkoli
verskim prepričanjem (U-I-92/07, 86).
Verske vsebine v javnih šolah ne smejo biti predpisane kot obvezne za vse učence. Pri
pouku v državni šoli ena (ne)vera ne sme prevladati nad drugo (U-I-68/98). Država
mora graditi in zagotavljati strpnost med pripadniki različnih ver, preprečiti
neupravičeno razlikovanje na podlagi vere med posamezniki (npr. pri zaposlovanju, kjer
to ni nujno po naravi stvari), vzpostaviti okvir za pridobitev pravne subjektivitete
verskim skupnostim in v določenih okoliščinah (npr. v vojski, zaporih) omogočiti
dostop do verske oskrbe (U-I-92/07, 94). Dejavno sodelovanje države s posameznikom
oziroma cerkvijo ali drugo versko skupnostjo je pomembno zlasti v okoliščinah, v
katerih je posameznikom udejanjanje svobode vere bistveno oteženo ali celo
onemogočeno in okoliščine izzovejo še posebej intenzivno doživljanje vprašanj in
dilem, ki jih zajema pojem verskega prepričanja. To so predvsem zaprta okolja (vojska
in zavodi za prestajanje kazni) in tudi odprta okolja, v katerih posameznikom telesne in
druge lastnosti znatno ovirajo ali onemogočajo uresničevanje svobode veroizpovedi
zunaj ustanove (bolnišnice in socialnovarstveni zavodi). V teh primerih mora država
posameznikom omogočiti individualna ravnanja verske narave (npr. individualno rabo
verskih simbolov), omogočiti dostop do knjig z versko vsebino, dostop duhovnika in
dopustiti izvedbo verskih obredov. Verski obred je kot medij med vernikom in
transcendenco bistvena sestavina izvrševanja vere, ki se običajno skupinsko udejanja v
posebnih posvečenih prostorih, zato je pozitivna dolžnost države v zaporih in javnih
bolnišnicah omogočiti uporabo primernih prostorov za kolektivno izvrševanje vere
(143). Za opravljanje duhovne oskrbe v zaprtih okoljih sme država angažirati
uslužbence cerkva ali drugih verskih skupnosti. Zagotavljanje pravnega varstva verske
svobode zajema zgolj tista ravnanja, ki so razumno povezana z bistvom verskega
prepričanja in brez katerih svoboda vere za posameznika postane okrnjena (84).

2.2.6 Ločenost države in verskih skupnosti
Načela, ki urejajo odnos med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi in s
katerimi morajo biti usklajene teze za redefinicijo tega odnosa, izhajajo predvsem iz 7.
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člena URS in nekaterih določb SRSSSPV. Preambula SRSSSPV pa v četrti alineji
slovesno deklarira, da določbe mednarodnega sporazuma izhajajo iz »večstoletne
zgodovinske povezanosti« med slovenskim ljudstvom (tj. slovensko državotvornostjo)
in Katoliško Cerkvijo. Določbe, ki urejajo odnos med RS in Katoliško Cerkvijo (in
posledično z vsemi ostalimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji), je
torej potrebno razlagati v duhu krepitve medsebojnega sodelovanja. Naloga načel, ki
urejajo odnos med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, je
zagotavljanje in varovanje materialnega vidika svobode veroizpovedi. Zato ta načela ne
predstavljajo samostojne človekove pravice in temeljne svoboščine. Ločenost države in
verskih skupnosti je prvo izmed treh temeljnih ustavnih načel, ki določajo pravni
položaj cerkva ali drugih verskih skupnosti v Sloveniji (URS, 7/1; ZVS, 4/1). Cerkev ali
druga verska skupnost je opredeljena kot prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih
oseb iste veroizpovedi, ki se ustanovi z namenom javnega in zasebnega izpovedovanja
te vere ter ima lastno strukturo, organe in avtonomna interna pravila, lastno bogoslužje
ali drugo versko obredje in izpovedovanje vere (ZVS, 7/1).
Načelo ločenosti cerkvam ali drugim verskim skupnostim prepoveduje opravljanje
funkcij, ki so pridržane državi na podlagi načela suverenosti države. Kot primer
pridržanih suverenih funkcij USRS navaja sklepanje zakonskih zvez, vodenje matičnih
knjig in izdajanje javnih listin. (U-I-92/07, 96; Saje 2013, 556–557) Načelo ločenosti
vzpostavlja laičnost države (U-I-92/07, 96). To pomeni, da država ne sme biti vezana na
nobeno cerkev ali drugo versko skupnost, ne sme je privilegirati, diskriminirati ali se
opredeljevati do religioznosti oziroma nereligioznosti (Čepar 2008, 115–116). Vendar
državo smejo zanimati podatki o verskem prepričanju njenih prebivalcev in zbiranje
statističnih podatkov v ta namen ni prepovedano (U-I-92/01). Država je zavezana k
nevtralnosti, tolerantnosti in nemisijonarskemu delovanju (U-I-68/98; ZVS, 4/3).
Ločenost države in cerkva ali drugih verskih skupnosti zagotavlja le–tem avtonomijo na
lastnem, tj. verskem oziroma duhovnem področju (U-I-92/01). ESČP meni, da je
avtonomni obstoj cerkva ali drugih verskih skupnosti nepogrešljiv sestavni del
pluralizma v demokratični družbi. To je razvidno iz primera Hasan in Chaush proti
Bolgariji z dne 26. oktober 2000. Tudi EU se je zavezala k spoštovanju in ne poseganju
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v status, ki ga verske, svetovnonazorske in nekonfesionalne skupnosti uživajo po
nacionalnem pravu držav članic (PDEU, 17/1; 17/2).
Vrednostna nevtralnost, ki je sestavni del načela ločenosti države in cerkva ali drugih
verskih skupnosti, prepoveduje državi, da bi se istovetila s katerimkoli verskim ali
drugim prepričanjem, da bi vzpostavila državno vero ali spodbujala in prepovedovala
ideološke nazore. Prepoveduje ji širitev lastnih pristojnosti na zadeve, ki so verske
oziroma duhovne narave ali sodijo v območje notranjih zadev cerkva ali drugih verskih
skupnosti. (Rm-1/02) Vrednostna nevtralnost državi prepoveduje vnašanje verskih
oziroma duhovnih in svetovnonazorskih elementov v svoje delovanje in kakršnokoli
izrekanje o verskih oziroma duhovnih vprašanjih. Država mora ostati vrednostno
nepristranska. Informacije mora dajati objektivno, kritično in pluralno. Religije in
drugih svetovnih nazorov ne sme kakorkoli prevzemati, jih zavračati, podpirati ali
ovirati. (U-I-92/07, 101; U-I-68/98; ZVS, 4/4) Namen načela ločenosti države in
verskih skupnosti je varovati konkretne pravice posameznikov. To pomeni skrb za
zagotovitev resnične svobode vesti, enakopravnost verujočih in neverujočih in
prizadevanje za pluralnost, ki je bistvena sestavina demokratične družbe. Namen načela
ločenosti ni varovati državo pred verskimi in drugimi opredelitvami ter njihovimi
združenji. Njegov namen je preprečiti vpliv države na identiteto in svobodo delovanja
cerkva ali drugih verskih skupnosti. (U-I-92/07, 102) Čeprav na podlagi načela
ločenosti država ni dolžna podpirati in pospeševati delovanja cerkva ali drugih verskih
skupnosti, ima kljub temu možnost, da jim pomaga po prosti presoji. Pri tem jo
obvezuje le dolžnost, da vse cerkve ali druge verske skupnosti obravnava enakopravno.
(Rm-1/02)
Država mora cerkve ali druge verske skupnosti obravnavati enakopravno z drugimi
civilnodružbenimi organizacijami. Ni jih dovoljeno odrivati na rob družbe, ker bi to
lahko predstavljalo diskriminacijo na podlagi vere in odstop od načela vrednostne
nevtralnosti. (U-I-92/07, 103; Košir 1991, 12–13) Cerkve ali druge verske skupnosti so
po mnenju USRS »občekoristne ustanove«,8 zato jih ni dopustno enačiti s posestvi

8

Izraz »občekoristno« je starejša oblika za »splošnokoristno«. Menimo, da med tema dvema pravnima
pojmoma ni vsebinske razlike. USRS je izraz »občekoristno« uporabljalo v svojih prvih odločbah. ZVS je
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fevdalnega izvora, kar bi pomenilo, da so nekakšen tujek v sistemu suverenosti ljudstva
in svobodnega tržnega gospodarstva. (U-I-107/96) Sodišče označuje cerkve ali druge
verske skupnosti za ustanove, ki s svojim javnim delovanjem omogočajo uresničevanje
človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode vesti (URS, 41). Prav zato imajo
te skupnosti vedno pozitivno in pomembno družbeno vlogo, četudi niso del državnega
sistema (U-I-326/98). Ustavna doktrina navaja, da splošna koristnost sestoji iz dveh
prvin. Prva je zavzemanje za duhovnost in človekovo dostojanstvo v zasebnem in
javnem življenju ter prizadevanje za osmišljanje bivanja na področju verskega oziroma
duhovnega življenja (lat. res spirituales). To je t. i. notranja splošna koristnost, ki jo je
potrebno razumeti kot domnevano lastnost vseh registriranih cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Druga prvina, ki mora biti podana kumulativno s prvo, je neposredni širši
družbeni prispevek cerkva ali drugih verskih skupnosti. O takšnem prispevku je mogoče
govoriti takrat, ko cerkev ali druga verska skupnost s svojo dejavnostjo presega notranje
versko oziroma duhovno življenje in opravlja tudi kulturne, vzgojne, izobraževalne,
solidarnostne, karitativne in druge dejavnosti (lat. res mixtae), ki so sicer dolžnost in
pristojnost socialne države. (U-I-92/07, 129; ZVS, 5/1)
Primer ustavno dopustne državne podpore splošno koristni dejavnosti cerkva ali drugih
verskih skupnosti je plačilo za delo, ki ga duhovniki prejmejo za versko duhovno
oskrbo vernikov v zaporih in javnih bolnišnicah (U-I-92/07, 146). Ob vprašanju državne
podpore cerkvam ali drugim verskim skupnostim je potrebno opozoriti na stališče
USRS. To določa, da se smejo javna sredstva cerkvam ali drugim verskim skupnostim
dodeljevati le prek javnih razpisov s posamičnim aktom (137). Splošno koristno vlogo
cerkva ali drugih verskih skupnosti priznava tudi EU. Njihovo delovanje označuje za
poseben prispevek k tesnejši zvezi med narodi Evrope, k odstranjevanju razdvajajočih
pregrad, izboljševanju življenjskih razmer in delovnih pogojev, k usklajenemu
delovanju, solidarnosti, ohranjevanju in utrjevanju miru in svobode ter k ustvarjanju
možnosti za pridobivanje čim višje ravni znanja narodov Evrope. (PDEU, 17/3;
preambula)

kasneje uzakonil poimenovanje »splošnokoristno« in s tem prispeval k njegovi splošni uveljavitvi v rabi
vseh državnih in lokalnih samoupravnih organov.
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2.2.7 Enakopravnost verskih skupnosti
Enakopravnost verskih skupnosti je drugo izmed treh temeljnih ustavnih načel, ki
določajo pravni položaj cerkva ali drugih verskih skupnosti v RS (URS, 7/2; ZVS, 4/2).
Namen tega načela je zagotavljanje uresničevanja človekove pravice in temeljne
svoboščine do svobode vesti in zagotavljanje vrednostne nevtralnosti države na verskem
oziroma svetovnonazorskem področju (U-I-92/07, 108). Načelo enakopravnosti verskih
skupnosti pomeni enako obravnavo cerkva ali drugih verskih skupnosti (U-I-92/07,
108). Po Aristotelu to pomeni presojati o razdeljevalni pravičnosti (lat. iustitia
distributiva) oziroma zagotavljati sorazmerno enakost v obravnavanju ter dodelitev
pravic in dolžnosti po vrednosti, številu, sposobnosti, potrebnosti itd. Ulpijan je to
izrazil z izrekom »vsakomur svoje« (lat. suum cuique), kar je pogoj za mirno sožitje
med ljudmi in zagotovitev učinkovitosti pravnega sistema (Kranjc 2006, 237). Kadar se
torej neenako obravnava v sorazmerju z neenakostjo, ki obstoji v neenakem, ni pravno
nedopustne neenakosti. Takšna ideja razdeljevalne pravičnosti je zavrnitev pravičnosti
kot numerične enakosti (Šturm 2010, 172–192).
Različno obravnavanje cerkva ali drugih verskih skupnosti samo po sebi ne nasprotuje
načelu enakopravnosti, kjer je to stvarno upravičeno (Kaučič 2002, 10). Vendar je
potrebno na podlagi načela pravne države iz 2. člena URS in načela uresničevanja in
omejevanja pravic iz tretjega odstavka 15. člena URS različno obravnavanje cerkva ali
drugih verskih skupnosti pri izvrševanju katere izmed človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ki temelji na veri, presojati po strogem testu sorazmernosti (U-I-92/07, 109).
Vezanje različnih pravnih posledic na podobno dejansko stanje mora ob tem zasledovati
dopusten cilj (135). Druge vrste razlikovanj, torej tiste, katerih razlikovalni temelj ni
vera ali kakšna druga osebna okoliščina ali pa se ne nanašajo na uživanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, so ustavno dopustne že, če ne kršijo splošnega načela
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena URS. V tem primeru je
razlikovanje med cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi glede določenega
vprašanja dopustno, če zanj obstaja razumen, stvaren in v naravi stvari utemeljen razlog
(109). Posamezne cerkve ali druge verske skupnosti so na ta način, ob sicer doslednem
upoštevanju načela enakopravnosti, v primerjavi z ostalimi cerkvami ali drugimi
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verskimi skupnostmi lahko upravičene do pridobitve posebnih pravic. To velja zlasti za
področje finančne pomoči države, ki nikakor ne pomeni matematične uravnilovke pri
dodeljevanju sredstev cerkvam ali drugim verskim skupnostim (124). Razumen, stvaren
in v naravi stvari utemeljen razlog za različno obravnavanje posameznih cerkva ali
drugih verskih skupnosti je po stališču USRS mdr. lahko upoštevanje zgodovinskega
dejstva holokavsta. Pri odmeri posamezne pravice je potemtakem povsem legitimno in
legalno bolj ugodno obravnavati tisto cerkev ali drugo versko skupnost, ki je zaradi
holokavsta utrpela veliko škodo. V takšnem primeru je mogoče celo spregledati
uporabo splošnega zakonskega merila za odmero posameznih pravic, kot je število
vernikov (207–208). Prav tako je lahko zaradi vloge v nacionalni zgodovini in tradiciji
države položaj posamezne cerkve ali druge verske skupnosti poudarjen bolj, kot je
poudarjen položaj ostalih cerkva ali drugih verskih skupnosti. Takšno je stališče ESČP v
zadevah Folgero in drugi proti Norveški z dne 29. junij 2007 in Zengin proti Turčiji z
dne 9. januar 2008. V tem oziru je potrebno kot razumen, stvaren in v naravi stvari
utemeljen razlog razlikovanja sprejeti preambulo SRSSSPV, ki poudarja večstoletno
zgodovinsko povezanost med slovenskim ljudstvom in Katoliško Cerkvijo (SRSSSPV,
preambula).

2.2.8 Svoboda delovanja verskih skupnosti
Svoboda delovanja verskih skupnosti je tretje izmed treh temeljnih ustavnih načel, ki
določajo pravni položaj cerkva ali drugih verskih skupnosti v Sloveniji (URS, 7/2;
SRSSSPV, 3/1; ZVS, 4/1). Cerkvam ali drugim verskim skupnostim je svoboda
delovanja zagotovljena ne glede na to, ali se registrirajo ali delujejo brez registracije
(ZVS, 6/1). Ta svoboščina se namreč navezuje na splošno načelo demokratičnosti
države (URS, 1) in izhaja iz svobode vesti (URS, 41). Najpomembnejši del svobode
delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti je vsekakor možnost ustanovitve cerkve
ali druge verske skupnosti, bodisi v obliki pravne osebe (registrirane) bodisi brez lastne
pravne osebnosti. Pravni status cerkve ali druge verske skupnosti lahko pridobi
prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb. Te osebe morajo biti iste
veroizpovedi. Združenje mora imeti lastno strukturo, organe, avtonomna interna pravila,
bogoslužje, versko obredje in izpovedovanje vere. Ustanovljeno mora biti z namenom,
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da bodo lahko njegovi člani v javnosti in zasebno izpovedovali to vero. (ZVS, 7; 8)
Svoboda delovanja verskih skupnosti obsega tudi pristojnost za oblikovanje struktur in
imenovanje posameznih nosilcev odgovornosti v cerkvi ali drugi verski skupnosti. Za
vzpostavitev, spremembo in ukinitev lastnih teritorialnih in personalnih struktur ter
pastoralnih območij je izključno pristojna cerkev ali druga verska skupnost sama. (U-I92/07, 106; SRSSSPV, 4/1)
Svoboda delovanja obsega svobodo odločanja o svojem notranjem ustroju, sestavi,
internih pristojnostih ter delovanju organov. Cerkev ali druga verska skupnost ima po
določbah svojega avtonomnega prava pravico imenovati, sprejemati odpovedi,
premeščati in določati vrsto ter obseg nalog svojih verskih uslužbencev v celoti. (U-I92/07, 106; SRSSSPV, 5; ZVS, 9) Cerkvam ali drugim verskim skupnostim pripada tudi
pristojnost za določanje pravic in dolžnosti svojih vernikov in pristojnost izvajanja
verskih obredov oziroma bogočastja in kateheze (U-I-92/07, 106). Svoboda delovanja
pomeni pravico do pastoralnega delovanja in do verske duhovne oskrbe posameznikov
v bolnišnicah, domovih za ostarele, zaporih in drugih ustanovah, v katerih je oteženo
svobodno gibanje oseb, ki so v teh ustanovah. Zakon določa, da mora ta oskrba potekati
v skladu z ustreznimi področnimi zakoni v državi. (SRSSSPV, 12) Nadalje svoboda
delovanja obsega pravico ustanavljanja in upravljanja šol vseh vrst in stopenj, dijaških
in študentskih domov in drugih vzgojnih in izobraževalnih ustanov. (SRSSSPV, 10)
Vključuje tudi svobodo povezovanja z ostalimi cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi doma ali po svetu. (U-I-92/07, 106; SRSSSPV, 3/1; 3/6; ZVS, 9)
Teritorialne ali personalne enote cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki imajo sedež v
državi, lahko skladno s svobodo svojega delovanja pridobivajo in prenašajo lastninsko
pravico in druge stvarne pravice. Prav tako lahko posedujejo, uživajo in odtujujejo
premičnine in nepremičnine. Cerkve ali druge verske skupnosti imajo polno svobodo
posedovanja lastnih sredstev obveščanja in pravico dostopa do vseh javnih sredstev
obveščanja pod enakimi pogoji kot druge pravne osebe. (SRSSSPV, 9; 7) Cerkve ali
druge verske skupnosti imajo pravico do ustanavljanja združenj in fundacij v skladu z
zakonodajo države (SRSSSPV, 8). Lahko delujejo na verskem oziroma duhovnem
področju, v vzgoji in izobraževanju, dobrodelnosti, socialnem varstvu, zdravstvu in

39

gospodarstvu (Rm-1/02). Svobodno delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti se
mora izražati z udejstvovanjem tako v zasebnem kot tudi v javnem delovanju.
Zakonodaja ob tem vztraja, da mora celotna dejavnost cerkva ali drugih verskih
skupnosti potekati v skladu s pravnim redom države (U-I-92/07, 106). Vendar to ne
pomeni, da jim pravni red RS lahko vsiljuje standarde, načela in ideje delovanja, ki niso
skladne z identiteto in naravo cerkve ali druge verske skupnosti. V tem kontekstu se je
USRS izrecno izjasnilo, da cerkva ali drugih verskih skupnosti ne smejo siliti k sprejetju
notranje demokratičnosti kot to v določeni meri velja za društva ali druge
civilnodružbene organizacije pri volitvah njihovih organov in odločanju zbora članov.
Po mnenju sodišča notranje odločitve cerkva ali drugih verskih skupnosti ne smejo biti
podvržene nadzoru države. Zato odločitev organov cerkva ali drugih verskih skupnosti
tudi ni mogoče izpodbijati pred sodiščem RS in je prepovedano, da bi državna oblast
nastopala kot razsodnica v sporih verske narave (119). Svoboda delovanja verskih
skupnosti vključuje možnost pridobitve lastne pravne subjektivitete oziroma osebnosti.
Tako lahko cerkev ali druga verska skupnost učinkoviteje nastopa v pravnem prometu
in uveljavlja svoje pravice (94). RS priznava pravno osebnost cerkva ali drugih verskih
skupnosti in vseh njihovih teritorialnih in personalnih enot, ki jim pravna osebnost
pripada po normah avtonomnega prava same cerkve ali druge verske skupnosti.
Pristojna oblast cerkve ali druge verske skupnosti v takšnem primeru te enote zgolj
priglasi za registracijo pristojnemu državnemu organu. (SRSSSPV, 2; ZVS, 6/3)
Cerkve ali druge verske skupnosti so tudi v sistemih ločenosti države in verskih
skupnosti vezane na državno pravo, zato se pravna osebnost verske skupnosti presoja po
predpisih države. Pravo RS verske organizacije in ustanove obravnava kot domače
pravne osebe. (U-I-25/92; U-I-107/96) V pravni ureditvi RS velja načelo omejenega
števila vrst pravnih oseb (lat. numerus clausus), kar pomeni, da izbira raznovrstnih vrst
pravnih oseb in mešanje med njimi ni mogoče. Cerkve ali druge verske skupnosti v
Sloveniji nimajo javnopravnega statusa in veljajo za pravne osebe zasebnega prava.
(Rm-1/02; ZVS, 6/3) Čeprav svoboda delovanja verskih skupnosti ne pomeni
izključitve vere iz javnega življenja (U-I-92/07, 101), pa neizogibno pomeni določeno
omejitev delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti na področjih, kjer prihaja do
poseganja v pristojnosti oziroma suverenost države (lat. res mixtae). Cerkve ali druge
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verske skupnosti namreč ne delujejo samo na področju verskih dejavnosti (lat. res
spirituales), ampak tudi na številnih drugih področjih družbenega življenja, na katerih
ima svoje pristojnosti tudi država. Cerkve ali druge verske skupnosti morajo pri
udejstvovanju na t. i. mešanih področjih spoštovati pravni red države in imajo hkrati
pravico, da si v okviru pravnega reda in z ustavnopravno dovoljenimi sredstvi
prizadevajo za vzpostavitev sodelovanja z državo ali za spremembo določb ustave.
(Rm-1/02) Javna verska zbiranja oziroma javna bogoslužna opravila je npr. pristojna
oblast cerkve ali druge verske skupnosti dolžna zgolj priglasiti pristojnemu organu RS.
(SRSSSPV, 3/2)
Teritoriji pastoralnih območij cerkva ali drugih verskih skupnosti naj bi ostajali znotraj
ozemlja države. Pastoralne meje cerkva ali drugih verskih skupnosti naj bi se prekrivale
z državnimi. (4/2) Ta določba je izraz povezanosti med državo in določeno cerkvijo ali
drugo versko skupnostjo oziroma posledica prepričanja, da imajo teritorialne enote
avtohtonih cerkva ali drugih verskih skupnosti velik državotvorni pomen. Drugi
odstavek 4. člena SRSSSPV zato določa: »Nobena škofija Katoliške Cerkve v
Republiki Sloveniji ne bo obsegala ozemlja, ki je zunaj meja Republike Slovenije, in
noben del ozemlja Republike Slovenije ne bo pripadal škofiji, katere sedež je zunaj
Republike Slovenije.« Sicer se delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti sme
omejiti samo z zakonom, navadno zaradi varovanja državne ali javne varnosti in varstva
pred širjenjem nalezljivih bolezni (U-I-92/07, 93; ZVS, 4/1). Pri tem je potrebno
upoštevati določbo drugega odstavka 16. člena URS, ki prepoveduje vsakršno začasno
razveljavljanje ali omejevanje človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode
vesti (Šturm 2010, 205–206; 2011, 205). Načelo svobode delovanja verskih skupnosti
zagotavlja predvsem zaščito dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti pred posegi
države. Cerkvam ali drugim verskim skupnostim daje jamstvo samostojnosti v njihovih
notranjih zadevah (U-I-92/07, 105). Država in cerkve ali druge verske skupnosti sicer
morajo biti in ostati neodvisne in samostojne vsaka v svoji ureditvi, vendar svobodno
delovanje verskih skupnosti, po določbah svojega avtonomnega prava, ne sme biti v
nasprotju s pravnim redom države. (SRSSSPV 1; ZVS, 4/2)
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2.2.9 Prepoved razveljavitve ali omejitve svobode vesti
Prepoved razveljavitve ali omejitve svobode vesti, ki jo določa 16. člen URS v povezavi
z versko svobodo iz 41. člena URS, državi onemogoča, da bi v vojnem ali izrednem
stanju začasno razveljavila ali omejila svobodo delovanja cerkva ali drugih verskih
skupnosti, njihovo enakopravnost in ločenost od države. Vsa tri našteta temeljna
ustavna načela so namreč v funkciji zagotavljanja in varovanja ustavno zagotovljene
človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode vere (URS, 41), ki jo ustava
izrecno uvršča med tiste redke človekove pravice in temeljne svoboščine, za katere ni
dopuščena nobena začasna razveljavitev ali omejitev (URS, 16/2). Svoboda
veroizpovedi v javnem in zasebnem življenju je nedotakljiva in zagotovljena. Država je
dolžna zagotavljati njeno nemoteno uresničevanje. (ZVS, 2/1; 2/5)

2.2.10 Sodelovanje pri napredku človeške osebe in skupnega dobrega
Država in cerkve ali druge verske skupnosti so dolžne medsebojno sodelovati pri
napredku človeške osebe in skupnega dobrega (SRSSSPV, 1/1; ZVS 4/2). Za napredek
človeške osebe in skupnega dobrega so pomembni predvsem vzgoja in izobraževanje,
varovanje in ohranjanje kulturne dediščine ter dobrodelnost in prostovoljstvo. Vzgojne
in izobraževalne ustanove cerkva ali drugih verskih skupnosti mora država podpirati ob
enakih pogojih, kot podpira vzgojne in izobraževalne ustanove drugih zasebnih
organizacij. Dijakom, študentom in gojencem teh ustanov mora zagotoviti enak status
kot gojencem javnih ustanov (SRSSSPV, 10). Država, lokalne samoupravne skupnosti
in cerkve ali druge verske skupnosti morajo sodelovati tudi pri ohranjanju in
vzdrževanju kulturnih spomenikov, kulturnih dobrin in arhivov, ki so v zasebni lasti
cerkva ali drugih verskih skupnosti (11). Dobrodelne in socialne ustanove in
organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo in družbeno solidarnostjo in so jih
ustanovile cerkve ali druge verske skupnosti ter so organizirane v skladu z zakonodajo
države, so glede olajšav, pomoči in drugih spodbujevalnih ukrepov države izenačene z
drugimi podobnimi dobrodelnimi organizacijami v državi (13). Na področje
sodelovanja pri napredku človeške osebe in skupnega dobrega je mogoče umestiti tudi
dolžnost prizadevanja za sporazumno reševanje odprtih vprašanj med državo in
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cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi (SRSSSPV, 14; Čepar 2008, 117; Košir
2001). RS se je obvezala, da bo s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
vzpostavljala odprt in trajen dialog in z njimi razvijala oblike trajnega sodelovanja
(ZVS, 5/2). Tudi EU je dolžna s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi vzdrževati
odprt, pregleden in reden dialog (PDEU, 17/3).

2.2.11 Različnost obravnavanja na podlagi verskega prepričanja
Cerkve ali druge verske skupnosti lahko kandidate za zaposlitev ali drugo pogodbeno
sodelovanje obravnavajo različno glede na njihovo versko prepričanje. Takšno ravnanje
ne pomeni protipravne diskriminacije, če versko prepričanje predstavlja bistveno
legitimno in upravičeno poklicno zahtevo za zasedbo delovnega mesta ali opravljanje
dela. Legitimnost in upravičenost tovrstnega različnega obravnavanja je potrebno
utemeljiti z naravo poklicne dejavnosti in zahtevami etike cerkve ali druge verske
skupnosti. (ZVS, 3/3) Možnost različnega obravnavanja na podlagi verskega prepričanja
je pomembna zlasti v primeru potrebe po zaposlitvi verskega uslužbenca, ki se kot
vernik cerkve ali druge verske skupnosti izključno in v celoti posveča obredni,
dobrodelni, izobraževalni ali organizacijski verski oziroma duhovni dejavnosti.
Delokrog verskega uslužbenca mora biti skladen z ureditvijo, predpisi, zahtevano
izobrazbo in pooblastili vrhovnega organa cerkve ali druge verske skupnosti, ki ji
pripada. (ZVS, 7)

2.2.12 Javnost in pravnost delovanja
Delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti mora biti znano javnosti. Cerkev ali
druga verska skupnost mora sama določiti, na kakšen način bo o svojem delovanju
obveščala javnost. Ob tem mora javnost imeti možnost spremljati, ali delovanje cerkve
ali druge verske skupnosti ustreza standardu javne morale, javnega reda in prava države.
(ZVS, 6/2) V primeru protipravnega delovanja lahko država delovanje cerkve ali druge
verske skupnosti prepove. To stori s sodno odločbo v upravnem sporu. Razlogi za
izdajo takšne odločbe nastanejo, če cerkev ali druga verska skupnost huje krši ustavo,
spodbuja k neenakopravnosti (npr. narodni, rasni, verski), nasilju, vojni ali razpihuje
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sovraštvo, nestrpnost ali preganjanje. Razlogi za izdajo sodne odločbe nadalje
nastanejo, če cerkev ali druga verska skupnost svoj verski nauk, poslanstvo, obrede ali
drugo versko dejavnost izvaja z namenom, s ciljem ali na način, ki temelji na nasilju ali
uporabi nasilnih sredstev oziroma ogroža življenje, zdravje in druge pravice in
svoboščine ljudi in hudo krni njihovo človeško dostojanstvo. Država lahko prepove
delovanje cerkve ali druge verske skupnosti s sodno odločbo tudi v primeru, da sta
pridobitni namen ali izvajanje pridobitne dejavnosti njena izključna dejavnost. (ZVS,
12)

2.2.13 Pravice registriranih verskih skupnosti
Država lahko z registriranimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi sklepa posebne
sporazume. Cerkev ali drugo versko skupnost lahko registrira najmanj deset polnoletnih
članov, ki so državljani RS ali tujci, ki imajo na ozemlju RS prijavljeno stalno
prebivališče. Do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski
svobodi (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 100/13 z dne 6. december 2013) je
veljala določba ZVS, da se cerkev ali druga verska skupnost lahko registrira, če ima
najmanj 100 polnoletnih članov. Ti so bili bodisi državljani RS bodisi tujci s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Poleg tega je bil določen pogoj, da mora
cerkev ali druga verska skupnost, ki se želi registrirati, delovati v Sloveniji najmanj
zadnjih deset let. Vse te kriterije za registracijo je nato razveljavilo USRS z odločbo UI-92/07. Sporazumi med državo in registriranimi cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi smejo obsegati vprašanja izvajanja posameznih določb ustave ali zakonov.
Cerkev ali drugo versko skupnost lahko zastopa njen vrhovni organ v državi ali njen
vrhovni organ z mednarodnopravno osebnostjo. Pristojnost vrhovnega organa za
zastopanje dokazuje cerkev ali druga verska skupnost z določbami svojega
avtonomnega prava. (ZVS, 13; 21) Registrirane cerkve ali druge verske skupnosti lahko
izvajajo versko duhovno oskrbo v vojski. Ta mora potekati v skladu s predpisi o vojaški
službi in obrambi države. Ministrstvo za obrambo je za versko duhovno oskrbo dolžno
zagotoviti materialne in prostorske pogoje. (ZVS, 22; Čepar 2008, 95)
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Registrirane cerkve ali druge verske skupnosti smejo versko duhovno oskrbo opravljati
tudi v policiji. Ta pravica pripada policistom, ki se nahajajo v okoliščinah, ko jim je
uresničevanje verske svobode oteženo. Minister, pristojen za notranje zadeve, je dolžan
podrobneje urediti organizacijo in način izvrševanja tovrstne oskrbe v policiji. (ZVS,
23) Registrirane cerkve ali druge verske skupnosti lahko versko duhovno oskrbo
izvajajo tudi v zavodih za prestajanje kazni za polnoletne in mladoletne osebe.
Materialne pogoje mora zagotoviti ministrstvo, pristojno za pravosodje. Če je na
območju države dovolj veliko število pridržanih oseb iste veroizpovedi, mora
ministrstvo duhovnikom, ki izvajajo versko duhovno oskrbo v zavodih za prestajanje
kazni, zagotoviti plačilo za opravljeno delo. Duhovnik, ki opravlja versko duhovno
oskrbo v zavodih za prestajanje kazni, to lahko opravlja nemoteno in sme ob primernem
času brez nadzora obiskovati pridržane osebe ustrezne veroizpovedi. (ZVS, 24)
Registrirane cerkve ali druge verske skupnosti lahko versko duhovno oskrbo opravljajo
tudi v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih, ki opravljajo institucionalno varstvo.
Ti zavodi oziroma bolnišnice so za to oskrbo dolžni zagotoviti ustrezne prostorske in
tehnične pogoje. (ZVS, 25) Registriranim cerkvam ali drugim verskim skupnostim
pripada zakonska pravica graditi in vzdrževati prostore in stavbe za bogoslužje, druge
verske obrede ter za druga zbiranja. Poleg tega imajo pravico prostega dostopa do njih.
Pri pripravi prostorskih aktov o predvideni prostorski ureditvi v novih urbanističnih
predelih je potrebno sporazumno uskladiti potrebe, priporočila in interese registriranih
cerkva ali drugih verskih skupnosti. To mora biti izvedeno ob upoštevanju številčnosti
pripadnikov posamezne registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, zlasti za predele,
ki so namenjeni stanovanjski in bivanjski gradnji. Pripravljavci predlogov prostorskih
aktov morajo na takšen način oceniti potrebo po verskih objektih. (ZVS, 26)

Registrirane cerkve ali druge verske skupnosti so lahko prejemnice gmotne podpore
države. Ta možnost jim je omogočena predvsem zaradi njihovega splošno koristnega
pomena. (ZVS, 29/3) V aktu, s katerim RS ali lokalna samoupravna skupnost dodeljuje
gmotno podporo, se lahko določi tudi namen njene uporabe. V tem primeru lahko javni
organ, ki je gmotno podporo dodelil, od cerkve ali druge verske skupnosti zahteva
poročilo o namenskosti njene porabe. Če namen uporabe gmotne podpore ni določen,
cerkve ali druge verske skupnosti lahko same razpolagajo z dodeljenimi sredstvi.
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ZPPVSRS v 20. členu določa: »(1)Družbena skupnost lahko daje verskim skupnostim
gmotno podporo. Z aktom, s katerim se da podpora, se lahko tudi določi, za kakšen
namen se sme uporabiti. (2)Verske skupnosti lahko same razpolagajo z dodeljenimi
gmotnimi sredstvi. Če je bila dana podpora namensko, lahko organ, ki jo je dodelil,
zahteva poročilo o njeni uporabi.« Eden izmed primerov namenske državne pomoči
registriranim cerkvam ali drugim verskim skupnostim je plačilo prispevkov
zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Prejemniki te pomoči so lahko verski uslužbenci, ki so državljani RS in imajo v
Sloveniji stalno prebivališče. Ta finančna pomoč obsega plačilo prispevkov za socialno
varnost oziroma za obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje. (ZVS,
27/1) Javna sredstva se cerkvam ali drugim verskim skupnostim dodeljujejo izključno
prek javnih razpisov s posamičnim aktom (U-I-92/07, 137). Registrirane cerkve ali
druge verske skupnosti smejo v skladu s svojimi pravili in državno zakonodajo za
potrebe svojega delovanja zbirati tudi prostovoljne prispevke (ZVS, 29/2). Organ RS,
pristojen za cerkve ali druge verske skupnosti (trenutno UVS), mora registriranim
cerkvam ali drugim verskim skupnostim nuditi strokovno pomoč in jih obveščati o
predpisih, drugih aktih in ukrepih, ki zadevajo njihovo delovanje. Ta organ je dolžan
organizirati tudi razgovore in srečanja s predstavniki registriranih cerkva ali drugih
verskih skupnosti. (ZVS, 30/2; 12)

2.2.14 Konkordatna načela in določbe
Ustavnopravno ureditev verske svobode oziroma odnosa med državo in cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji sestavljajo tudi načela in določbe
konkordatnega prava. Z izrazom konkordat se označuje klasično obliko mednarodne
pogodbe med državo in Katoliško Cerkvijo (Vavken 2005, 32). To še posebej velja za
čas po Drugem vatikanskem koncilu. Od takrat dalje Katoliška Cerkev z državami ne
sklepa več konkordatov, ampak nove sporazume ali s sporazumi posodablja konkordate
izpred koncila. (Prepeluh 2000, 103) RS in Sveti sedež sta tovrstni sporazum podpisala
sredi decembra 2001. Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih
vprašanjih je nato RS ratificirala šele konec januarja 2004, potem ko se je o njem v
okviru predhodnega mnenja o ustavnosti izreklo USRS v zadevi Rm-1/02. Košir
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poudarja, da je konkordat bilateralni dogovor, ki ga Sveti sedež sklene s posamezno
državo, da bi bila urejena vsa medsebojna vprašanja na vseh področjih delovanja
Katoliške Cerkve. Ta dogovor mora biti sklenjen z upoštevanjem popolne enakosti obeh
pogodbenih strank, v skladu s pokoncilskim duhom, potrjen pa mora biti tudi v
ustavnem redu države na nivoju zakona. Ob tem Košir opozarja, da Svetega sedeža ne
moremo avtomatično primerjati z organom oblasti v določeni državi, ker ta v primeru
sklepanja mednarodnega sporazuma zastopa celotno Katoliško Cerkev. (Košir 1995,
423)
Prvi primer konkordata oziroma sporazuma med Svetim sedežem in državo je t. i.
konkordat iz Wormsa, ki sta ga leta 1122 sklenila papež Kalist II. in kralj Henrik V. Z
njim sta ta vladarja rešila problem investiture. Konkordat, s katerim se je Katoliška
Cerkev v Franciji morala odpovedati številnim privilegijem, je bil sklenjen leta 1516.
Konkordat, ki je postal vzorčni model za številne druge konkordate v 19. stoletju pa je
bil sklenjen leta 1801 z Napoleonom. Zaznamoval ga je duh francoske revolucije in
liberalizma, ki je sledil temu političnemu, ekonomskemu in kulturnemu pretresu.
(Vavken 2005, 34) Danes imajo konkordate oziroma sporazume s Svetim sedežem
sklenjene predvsem države z občutnejšim deležem prebivalstva katoliške veroizpovedi.
Po letu 1950 je Sveti sedež tovrstne mednarodne pogodbe na novo sklenil ali prenovil z
naslednjimi državami: Argentina, Avstrija, Bolivija, Brazilija, Dominikanska republika,
Ekvador, El Salvador, Estonija, Filipini, Francija, Gabon, Haiti, Hrvaška, Italija, Izrael,
Kamerun, Kazahstan, Kolumbija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Maroko, Monako,
Nemčija, Paragvaj, Peru, Poljska, Portugalska, San Marino, Slonokoščena obala,
Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Tunizija, Venezuela. (De Agar 2000; 2001) Vsem
tem konkordatom oziroma sporazumom je skupno, da so sklenjeni med dvema
subjektoma mednarodnega javnega prava, so po svoji naravi mednarodna pogodba in
urejajo tista področja delovanja Katoliške Cerkve in države, kjer se srečujejo interesi
obeh pogodbenih strank. Sodobni sporazumi med Svetim sedežem in posameznimi
državami zato praviloma urejajo časne oziroma posvetne zadeve (lat. res temporalis),
kot so npr. premoženjske in finančne zadeve. Nadalje urejajo duhovne zadeve (lat. res
spirituales), ki so navadno notranje zadeve Katoliške Cerkve, vendar hkrati posebnega
pomena za državo (npr. določitev meja škofij in škofijskih sedežev ter imenovanje
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škofov). Poleg tega tovrstni sporazumi posegajo na področje mešanih zadev (lat. res
mixtae), ki so v pristojnosti obeh pogodbenih strank (npr. pravna ureditev sklepanja in
razveze zakonske zveze, vzgoja in izobraževanje, verski prazniki kot dela prosti dnevi,
razsojanje civilnih sodišč na področju svobode delovanja Katoliške Cerkve). Katoliška
Cerkev je praktično v vseh konkordatih oziroma sporazumih med Svetim sedežem in
posamezno državo predstavljena kot skupnost vernikov. (Vavken 2005, 36) Države jo
priznavajo kot sociološki pojav, ki mu mora biti zagotovljena svoboda delovanja
oziroma notranja avtonomija ter zunanja samostojnost.
Sporazum med Svetim sedežem in Katoliško Cerkvijo o pravnih vprašanjih navzven
obsega 15 členov. V prvem členu RS priznava neodvisnost in samostojnost Katoliški
Cerkvi v njeni ureditvi ter deklarira svojo zavezanost k sodelovanju z njo pri napredku
človekove osebe in skupnega dobrega. S tem členom je kanonsko pravo priznano kot
avtonomni pravni vir na območju RS. Drugi člen določa, da je Katoliška Cerkev
samostojna pravna oseba. Pravno osebnost imajo tudi vse njene teritorialne in
personalne institucije, ki imajo sedež v Sloveniji in hkrati pravno osebnost uživajo po
normah kanonskega prava. V tretjem členu je določena svoboda delovanja, bogočastja
in kateheze Katoliške Cerkve. Četrti člen izpostavlja izključno pristojnost cerkvenih
oblasti za vzpostavitev, spremembo in ukinitev cerkvenih struktur. Ta pristojnost je
omejena z državnimi mejami RS. Peti člen določa, da cerkvena imenovanja in službe
podeljuje Katoliška Cerkev sama. Imenovanje škofov je v izključni pristojnosti Svetega
sedeža. V skladu s šestim členom imajo vsi sestavni deli Katoliške Cerkve in njeni
verniki pravico, da svobodno vzpostavljajo in ohranjajo stike s Svetim sedežem, med
seboj in z drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami doma ali v tujini. Sedmi člen
Katoliški Cerkvi zagotavlja svobodo posedovanja lastnih sredstev obveščanja in pravico
dostopa do vseh javnih sredstev obveščanja. Osmi člen določa, da ima Katoliška Cerkev
pravico do ustanavljanja združenj, deveti pa pravico do pridobivanja, posedovanja,
uživanja in odtujevanja premoženja ter premoženjskih pravic. V skladu z desetim
členom sme Katoliška Cerkev ustanavljati in upravljati šole vseh vrst in stopenj, dijaške
in študentske domove ter druge izobraževalne in vzgojne ustanove. Te ustanove je
država dolžna podpirati ob enakih pogojih kot druge tovrstne zasebne ustanove. Država
je poleg tega dolžna izenačiti status dijakov, študentov in gojencev tovrstnih verskih

48

ustanov s statusom gojencev v javnih ustanovah. V enajstem. členu sporazuma je
določeno, da RS in Katoliška Cerkev sodelujeta pri ohranjanju in vzdrževanju kulturnih
spomenikov, ki so v cerkveni lasti. Duhovno oskrbo posameznikov v bolnišnicah,
domovih za ostarele, zaporih in drugih ustanovah z oteženo svobodo gibanja oseb ščiti
dvanajsti člen sporazuma. Preko trinajstega člena je status dobrodelnih in socialnih
cerkvenih ustanov izenačen z drugimi podobnimi dobrodelnimi organizacijami v državi.
Vse te organizacije morajo imeti možnost pridobiti enake olajšave, pomoči in druge
spodbudne ukrepe države. Z zadnjima dvema členoma mednarodnega sporazuma sta se
RS in Sveti sedež zavezala k diplomatskemu načinu reševanja morebitnih medsebojnih
sporov, nadaljnjim prizadevanjem za sporazumno obravnavanje odprtih vprašanj in
določili način začetka veljavnosti predmetnega sporazuma. (Čepar 2008, 59–63)
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3.

REDEFINICIJA ODNOSA

V poglavju analiziramo načrt redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi iz leta 2010. V tem delu raziskave kritično prikazujemo, na kakšen
način oziroma s katerimi akti so posamezni izvršilnoupravni in zakonodajno-politični
akterji poskušali spremeniti obstoječe razmerje med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi v Sloveniji. Dokumente redefinicije predstavljamo v kronološkem
vrstnem redu glede na čas njihovega nastanka oziroma posredovanja v javnost. Ob tem
opisujemo tudi vsebino teh aktov, ki je sicer strnjena v izvršilnoupravnih tezah iz leta
2010. Te teze za redefinicijo nato analiziramo s pravnosistemsko, primerjalnopravno in
aksiološko metodo. S tem želimo pokazati, da je bil poskus redefinicije dalj časa
trajajoč in med različnimi dejavniki usklajen upravni, zakonodajni in politični projekt.
Prizadevanje za spremembo odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi torej ni bil enkraten dogodek, ki bi bil omejen na enega predlagatelja ali
dokument.

3.1

Nastanek in potek

Akti, s katerimi

so izvršilnoupravni in zakonodajno-politični akterji pristopili k

poskusu redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi,
obsegajo naslednje dokumente: Analiza ustavno-sodne presoje ZVS, Teze za novi
zakon o verskih in svetovnonazorskih skupnostih, Javna razprava o izhodiščih za
prenovo ZVS, prvi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS (in amandmaji k
temu predlogu), drugi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS (in
amandmaji k temu predlogu) in tretji Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
ZVS.
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3.1.1 Analiza ustavno-sodne presoje ZVS
Analiza ustavno-sodne presoje ZVS predstavlja prvi akt v postopku redefinicije odnosa
med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Izdelal ga je UVS in v njem
poudaril, da USRS ni obravnavalo vseh členov iz zahteve za oceno ustavnosti ZVS,
ampak se je omejilo le na obravnavanje razumljivih, dovolj opredeljenih in ne očitno
neutemeljenih očitkov (UVS 29.9.2010, 3). Iz tega po mnenju UVS izhaja, da kljub
opravljeni presoji s strani USRS ni zagotovo, da obstoječi ZVS področje svobode
veroizpovedi ureja celovito in popolnoma v skladu z URS. Posledično naj bi bila
redefinicija odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi legitimna
politična in pravna tema ter vprašanje, ki ga je potrebno razrešiti. Takšno stališče UVS
je razvidno iz uvodnega dela povzetka javne razprave o izhodiščih za prenovo ZVS.
Razlog za upravičenost postopka za spremembo ZVS in torej za začetek prizadevanj za
redefinicijo odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v
Sloveniji naj bi bila razveljavitev nekaterih členov ZVS z odločbo USRS. (UVS
15.12.2010, 3) To stališče UVS je nenavadno, ker USRS pri oceni ustavnosti ni strogo
vezano na obseg presoje, kot je začrtan v zahtevi oziroma pobudi za oceno ustavnosti,
ampak lahko obseg ocene na podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču
samoiniciativno tudi razširi.
Analiza, ki jo je izdelal UVS, vsebino odločbe U-I-92/07 predstavlja verodostojno.
Izpostavlja, da so predmet varstva verske svobode teistična, ateistična in neteistična
prepričanja s področja etike oziroma morale. To so le tista prepričanja, ki preko svojih
notranjih in zunanjih lastnosti kažejo, da so konsistentna, tehtna, resna, kohezivna in
pomembna. V takšnih primerih svoboda vere obsega enako varstvo tako verskih kot tudi
drugih prepričanj. (UVS 29.9.2010, 3) Iz tega je mogoče sklepati, da se določbe ZVS ne
uporabljajo samo za cerkve ali druge verske skupnosti, ampak se uporabljajo tudi za
svetovnonazorske skupnosti. Hkrati so podani tudi načelni kriteriji, kdaj neka vera
oziroma svetovni nazor uživa zaščito in pravice svobode veroizpovedi. Tovrstnega
vprašanja oziroma problema pravnega položaja svetovnonazorskih skupnosti in njihove
primerljivosti z verskimi se loteva prva teza za redefinicijo odnosa. UVS izpostavi, da
se verska svoboda uresničuje na treh ravneh. Najprej se uresničuje na individualni ravni
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kot pravica fizične osebe. Takšna oseba ima pravico, da vero ima in jo svobodno
spreminja (pozitivni vidik), in pravico, da ne pripada nobeni veri (negativni vidik). Ta
prva raven torej obsega pravico na najgloblji ravni, na ravni posebne oblike svobode
misli iz 39. člena URS (lat. forum internum). Teh notranjih premislekov že po naravi
stvari ni mogoče urejevati ali omejevati z akti države. V neskladju z negativnim
vidikom svobode vere so tista dejanja, ki pomenijo prisilno soočanje z izpovedovanjem
ali izvrševanjem vere oziroma svetovnega nazora. Negativni vidik svobode
veroizpovedi je zagotovljen že s tem, da je svobodni izbiri posameznika prepuščeno, ali
bo uveljavljal določeno pravico izpovedovanja ali izvrševanja vere oziroma svetovnega
nazora ali ne. Na drugi ravni se verska svoboda uresničuje v obliki pravice do
svobodnega izpovedovanja vere. To je posebna oblika svobode izražanja iz 39. člena
URS. Na tretji ravni se svoboda vere uresničuje v obliki svobode izvrševanja vere, ki je
posebna oblika splošne svobode ravnanja iz 35. člena URS. Druga in tretja raven
pomenita manifestacijo notranjih osebnih odločitev navzven (lat. forum externum), kjer
se svoboda veroizpovedi lahko uresničuje individualno ali kolektivno. Prvi vidik
kolektivnega uresničevanja verske svobode predstavlja pravico posameznikov, da
ustanavljajo cerkve ali druge verske skupnosti. To je posebna oblika svobode
združevanja iz drugega odstavka 42. člena URS. Drugi vidik kolektivnega
uresničevanja svobode vere je pravica cerkva ali drugih verskih skupnosti do lastne
svobode vesti, ki obsega manifestacijo odločitev pristojnih organov cerkva ali drugih
verskih skupnosti v javnem življenju (lat. forum externum). (3–4; 8; 52. posvet UVS)
UVS povzema, da mora biti cerkvam ali drugim verskim skupnostim omogočeno
samostojno in neodvisno oziroma avtonomno urejanje notranjih zadev. To so zadeve, ki
zadevajo delovanje same cerkve ali druge verske skupnosti in notranji položaj njenih
vernikov. Društvo kot najsplošnejša oblika manifestacije pravice do svobode
združevanja ni ustrezna pravna oblika za delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Ta oblika zahteva obvezno uporabo imena društva, vzpostavitev notranje demokracije,
uklonitev nadzoru državne sodne oblasti nad internimi akti društva ipd. Tovrstne
določbe so za urejanje položaja cerkva ali drugih verskih skupnosti neustavne, saj
preprečujejo avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki jo predpisuje svoboda
veroizpovedi. (UVS 29.9.2010, 4) UVS nadalje poudarja, da je z uporabo določenih
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zakonodajnih rešitev mogoče doseči, da so določenih pravic deležne samo nekatere
izmed registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ne da bi s tem prišlo do kršenja
načela enakosti pred zakonom. Gre za pravice, ki jih ne določa verska svoboda in niso v
neskladju z načelom ločenosti države in verskih skupnosti iz prvega odstavka 7. člena
URS. Takšne pravice so npr.: državno sofinanciranje cerkva ali drugih verskih
skupnosti, sofinanciranje verske duhovne oskrbe ter gradnja in uporaba prostorov in
stavb za verske namene. Svoboda oziroma pravica do gradnje in uporabe prostorov in
stavb za verske namene določa, da mora javna oblast v postopku priprave prostorskega
akta pridobivati in s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi sporazumno usklajevati
potrebe in interese ter prisluhniti njihovim pobudam. Ta pravica naj bi pripadala
registriranim cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Zakonodajalec sme določiti
dodatne pogoje za pridobitev vsake izmed takšnih posebnih pravic. Eden takšnih
pogojev sme biti številčnost članstva cerkve ali druge verske skupnosti. Zakonodajalec
lahko uvede tudi sistem dvostopenjske registracije. Pri tem osnovna stopnja registracije
lahko omogoča le pridobitev pravne osebnosti,višja stopnja registracije pa lahko
omogoča pridobitev dodatnih pravic za cerkev ali drugo versko skupnost, vendar le ob
izpolnjevanju določenih kriterijev. (4; 9)
UVS izpostavlja, da z vidika načela enakosti pred zakonom osebne dodatne pravice,
ugodnosti oziroma privilegiji posameznih cerkva ali drugih verskih skupnosti niso
avtomatično neustavni ali nezakoniti. Tistih pravic, ki jih URS sama po sebi niti ne
zahteva niti ne prepoveduje, zakonodajalec ni dolžan zagotoviti vsem cerkvam ali
drugim verskim skupnostim. Zaradi omejenosti sredstev, varnosti v pravnem prometu
itd. sme zakonodajalec tovrstne pravice, ugodnosti oziroma privilegije dodeliti le tistim
cerkvam ali drugim verskim skupnostim, ki izpolnjujejo določene vnaprej postavljene
pogoje. Pri tem mora zakonodajalec paziti, da ti vnaprej postavljeni pogoji niso
nerazumni oziroma arbitrarni. To pomeni, da ne smejo temeljiti na veri ali kakšni drugi
osebni okoliščini, da se ne smejo nanašati na uživanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in ne smejo kršiti splošnega načela enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena URS. Zakonodajalec ne sme arbitrarno različno urediti v bistvenem
enake položaje dejanskega stanja oziroma življenjske situacije. Kjer obstaja razumen,
stvaren in v naravi utemeljen razlog, je razlikovanje med cerkvami ali drugimi verskimi
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skupnostmi dopustno. Načelo enakopravnosti zakonodajalcu dopušča, da v mejah svoje
pristojnosti določa kriterije za razlikovanje določenih podobnih dejanskih stanj in
določa različne pravne posledice, ki so na njih vezane. Vojska in policija npr.
predstavljata različno pogostost in intenzivnost okoliščin, ki terjajo versko duhovno
oskrbo. Zato je razumno in v skladu z načelom splošne enakosti pred zakonom iz
drugega odstavka 14. člena URS, da je verska duhovna oskrba za pripadnike vojske
urejena drugače oziroma v širšem obsegu kot za pripadnike policije. Pripadniki vojske
so zaradi večjega števila operacij na tujem pogosteje ločeni iz splošnega družbenega
okolja. Vojaška služba poleg tega intenzivneje in pogosteje vključuje moralne in etične
dileme vesti, ki jih lahko lajša prav večji obseg zagotavljanja verske duhovne oskrbe.
Pri dodeljevanju državne finančne pomoči cerkvam ali drugim verskim skupnostim sme
država upoštevati npr. dejstvo holokavsta oziroma posledic tega ekstremnega zločina
zoper človeštvo za vernike judovske skupnosti. Razumno in v skladu z načelom splošne
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena URS in enakopravnosti verskih
skupnosti iz drugega odstavka 7. člena URS je, da se tej verski skupnosti spregleda
pogoj števila vernikov, ki je sicer splošnoveljaven za dodelitev namenske državne
finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev
cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Namensko državno finančno pomoč za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno
varnost uslužbencev cerkva ali drugih verskih skupnosti ureja zlasti prvi odstavek 27.
člena ZVS, ki določa: »Registrirane cerkve in druge verske skupnosti lahko pod pogoji
tega zakona za svoje verske uslužbence, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, in jim je poklic verskega uslužbenca edini poklic,
na podlagi njihovega pooblastila in v njihovem imenu zaprosijo za pridobitev pravice
do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov
za socialno varnost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost od osnove
najmanj v višini 48 % povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem
se določa zavarovalna osnova: za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(prispevek zavarovanca) ter za obvezno zdravstveno zavarovanje (prispevek
zavarovanca). Te pravice ne morejo pridobiti verski uslužbenci, ki so zaposleni na
podlagi določb 22. do 25. člena tega zakona.« Takšna razlaga načela splošne enakosti
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pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena URS velja tudi za svetovnonazorska
združenja in ne le za cerkve ali druge verske skupnosti. Svoboda vesti iz prvega in
drugega odstavka 41. člena URS zagotavlja enako ustavnopravno varstvo tako cerkvam
ali drugim verskim skupnostim kot tudi svetovnonazorskim združenjem. (5; 9–10; 52.
posvet UVS)
UVS poudarja, da morajo biti vse ostale pravice in kriteriji, ki posegajo v človekove
pravice in temeljne svoboščine, določene z zakonom in so ustavno dopustne samo, če
temeljijo na ustavno in stvarno upravičenem cilju oziroma zasledujejo legitimen cilj,
skladen z načelom pravne države iz 2. člena URS. Načelo pravne države v okviru
splošnega načela sorazmernosti prepoveduje prekomerne posege države v človekove
pravice in temeljne svoboščine. Oceno, ali gre pri posameznem dejanju države za
prekomeren poseg, opravi USRS z uporabo t. i. strogega testa sorazmernosti. Test
obsega oceno treh vidikov. Prvi vidik je ocena nujnosti oziroma potrebnosti posega
države. USRS preveri, ali ni mogoče istega cilja doseči bodisi brez posega bodisi z
milejšim posegom v prizadeto človekovo pravico in temeljno svoboščino. Drugi vidik je
ocena primernosti posega za dosego zasledovanega cilja. Ustavno sodišče preveri, ali je
zasledovani cilj z načrtovanim posegom države dejansko mogoče doseči. Če ugotovi, da
to ni mogoče, poseg države ni primeren. Tretji vidik strogega testa sorazmernosti
obsega oceno, ali je teža posledic načrtovanega posega države v prizadeto človekovo
pravico in temeljno svoboščino sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja države. Gre
za oceno koristi, ki naj bi jo načrtovani poseg države prinesel v primerjavi s škodo za
določeno človekovo pravico ali temeljno svoboščino. (UVS 29.9.2010, 4)
UVS navaja, da ima načelo ločenosti države in verskih skupnosti iz prvega odstavka 7.
člena URS ima tri prvine. Prva je verska oziroma nazorska nevtralnost države. Druga je
avtonomnost cerkva ali drugih verskih skupnosti na lastnem področju in tretja
enakopraven odnos države do cerkva ali drugih verskih skupnosti. Cilj načela ločenosti
je zagotoviti resnično svobodo vesti in enakosti verujočih in neverujočih posameznikov
ter cerkva ali drugih verskih skupnosti. Ta cilj je mogoče doseči le z versko in
svetovnonazorsko nevtralno držo države. To ne predstavlja ovire za vzpostavitev
sodelovanja med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Avtonomnost in
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enakopravnost cerkva ali drugih verskih skupnosti sta orodji za zagotavljanje svobode
vere. Jamstvo samostojnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti v njihovih notranjih
zadevah zagotavlja tudi načelo svobodnega delovanja verskih skupnosti iz drugega
odstavka 7. člena URS. To načelo je hkrati tudi samostojna sestavina svobode
veroizpovedi iz prvega odstavka 41. člena URS. Človekova pravica in temeljna
svoboščina do verske svobode je temelj urejanja položaja cerkva ali drugih verskih
skupnosti in ima prednost pred ustavnimi načeli, ki opredeljujejo položaj cerkva ali
drugih verskih skupnosti v razmerju do države. Vse tisto, kar sodi v okvir izvrševanja
človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode vere, ne more biti v neskladju z
načelom o ločenosti države in verskih skupnosti. (5; 52. posvet UVS)
UVS opozarja, da lahko država na področju državne finančne pomoči cerkvam ali
drugim verskim skupnostim zagotavlja vsakršna finančna sredstva vse dotlej, dokler
tovrstna podpora ni v neskladju z načeloma enakopravnosti verskih skupnosti in
ločenosti države in verskih skupnosti. Državna finančna pomoč tem skupnostim namreč
ne sodi v okvir človekove pravice in temeljne svoboščine do verske svobode. V
nasprotju z načelom enakopravnosti verskih skupnosti je po mnenju UVS tudi
neenakopravno obravnavanje cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih združenj.
Ureditev v različnih zakonih sama po sebi še ne utemeljuje sklepa, da je razlikovanje
med subjekti neupravičeno. V nasprotju z načelom ločenosti države in verskih skupnosti
naj bi npr. bila državna zaposlitev duhovnika za opravljanje verske duhovne oskrbe v
zavodih za prestajanje kazni in bolnišnicah. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma
vključitev duhovnika v delovno razmerje z državo naj bi duhovniku in njegovi cerkvi ali
drugi verski skupnosti odvzelo avtonomijo. Slednjega naj bi postavljalo v t. i. odvisno
razmerje, kjer mora biti lojalen tudi državi, ki je njegova delodajalka. Pojem »odvisno
razmerje« je skladno s 4. členom Zakona o delovnih razmerjih značilen za delovno
pravo oziroma delovno razmerje, ki je trajen pogodbeni odnos med nadrejenim
delodajalcem in podrejenim delavcem. Po drugi strani naj bi takšen odnos pomenil
simbolno istovetenje države z določeno vero, kar je po mnenju UVS negacija verske in
svetovnonazorske nevtralnosti države. Institucionalna vključitev duhovnikov v korpus
države naj bi simbolizirala, da država s svojim aparatom neposredno izvršuje versko
duhovno oskrbo v teh zavodih. (UVS 29.9.2010, 6–7)

56

UVS v analizi izpostavlja, da je cerkvam ali drugim verskim skupnostim dopustno
finančno pomagati zaradi njihove splošne koristnosti. Če želi cerkev ali druga verska
skupnost pridobiti državna gmotna sredstva, mora biti registrirana. To zahteva interes
preglednosti delovanja cerkve ali druge verske skupnosti in pravna varnost tretjih oseb.
Poleg tega se javna sredstva smejo dodeljevati izključno preko javnih razpisov s
posamičnim aktom. Zoper takšen akt je namreč vsem, ki imajo pravni interes,
zagotovljena pravica do pravnega sredstva iz 25. člena URS oziroma pritožba v
upravnem postopku ali sodno varstvo v upravnem sporu. Splošna koristnost cerkva ali
drugih verskih skupnosti je opredeljena kot preplet dveh sestavin. Prva sestavina je
lastnost skupnosti, da je verska, kar je bistvena lastnost vseh registriranih cerkva ali
drugih verskih skupnosti. Druga sestavina je dejavnost cerkva ali drugih verskih
skupnosti na področju socialne države. Načelo socialne države uveljavlja 2. člen URS,
ki določa: »Slovenija je pravna in socialna država.« Ker splošna koristnost cerkva ali
drugih verskih skupnosti ni zakonsko opredeljena kot poseben status, naj bi bilo
državno sofinanciranje cerkva ali drugih verskih skupnosti dopustno le za primere, ko te
izvajajo programe socialne države. Državno sofinanciranje verske dejavnosti naj zato ne
bi bilo dopustno, če zakonodajalec tega izrecno ne uredi. (6–7; 52. posvet UVS)

3.1.2 Razlogi za nastanek tez za novi zakon
Naslednji dokument v sklopu prizadevanj za redefinicijo odnosa med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji so Teze za novi zakon o verskih
in svetovnonazorskih skupnostih. Z njim je UVS v javno razpravo posredoval
programska izhodišča za prenovo ZVS. Povod za to je bila odločba USRS o oceni
ustavnosti ZVS (U-I-92/07). Ta je posegla v ZVS in po mnenju UVS zakonodajalcu
naložila odpravo ugotovljenih neskladnosti z URS. Teze izhajajo iz predpostavke, da je
treba veljavni zakon iz različnih razlogov prenoviti tako temeljito, da se mora v
zakonodajni postopek vložiti predlog novega zakona. Zgolj popravek obstoječega
zakona naj ne bi mogel zagotoviti koherentnih, kakovostnih in učinkovitih rešitev na
področju svobode vere. (UVS 27.10.2010, 4) Takšno stališče oziroma pogled na
dolžnosti zakonodajalca, ki naj bi izhajale iz odločbe U-I-92/07, so že takoj v izhodišču
javno kritizirale nekatere cerkve ali druge verske skupnosti in del stroke.
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UVS z dokumentom opozarja, da kolektivni vidik svobode veroizpovedi že več kot
trideset let ureja ZPPVS. Uveljavljen je bil leta 1976. (7) Kljub uveljavitvi ZVS še
vedno ostaja v veljavi 20. člen ZPPVS, ki ureja dodeljevanje gmotne podpore družbene
skupnosti cerkvam ali drugim verskim skupnostim (Čepar 2008, 87). ZPPVS določa, da
so cerkve ali druge verske skupnosti pravne osebe civilnega prava in morajo svoje
delovanje prijaviti pristojnemu državnemu organu. Namen tovrstne prijave v obdobju
1976–1990 je bil državni nadzor zasebne religijske sfere. V obdobju 1991–1999 je
prijava pomenila servisno dolžnost države, v obdobju 2000–2007 pa naj bi država z
njim omejevala dostop do registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti. Obvezna
pravno-organizacijska oblika naj bi bila omejitev cerkva ali drugih verskih skupnosti z
dopustnim načinom delovanja. Na ta način naj bi socialistična država nadzorovala
cerkve ali druge verske skupnosti, zlasti z željo po nadzoru najbolj vplivne in vseh
velikih cerkva ali drugih verskih skupnosti. Majhne in novonastajajoče cerkve ali druge
verske skupnosti naj ne bi bile deležne pozornosti državnih oblasti. Pojma religije naj
država ne bi opredeljevala. Prav tako naj ne bi iskala in kaznovala neprijavljenih cerkva
ali drugih verskih skupnosti ali omejevala možnosti prijave. V osemdesetih letih 20.
stoletja so se začele prijavljati nove religijske in duhovne skupine z namenom ureditve
svoje pravne osebnosti v obliki cerkve ali druge verske skupnosti, da bi si s tem
zagotovile nemoteno delovanje. Za pravno-organizacijsko obliko naj se cerkve ali druge
verske skupnosti ne bi odločale zgolj zato, ker bi se morale. V obdobju 1991–1999 naj
bi sproščena praksa prijave delovanja novih cerkva ali drugih verskih skupnosti to
pravno-organizacijsko obliko povezala s pravico državljanov do uresničevanja
kolektivnega vidika verske svobode. Z registracijo novih cerkva ali drugih verskih
skupnosti naj bi država v tem obdobju namesto nadzorne funkcije že uresničevala svojo
upravno-servisno dolžnost. (UVS 27.10.2010, 7)

UVS meni, da je bila pravna ureditev kolektivnega vidika verske svobode, ki jo je
določal ZPPVS, primerjalno gledano neprivlačna. Poudarjala naj bi navezanost na
tradicionalne oblike religioznosti, prepovedovala dobičkonosne dejavnosti cerkva ali
drugih verskih skupnosti in podeljevala minimalne davčne olajšave. V socialističnem
družbenem okviru so se nove religije registrirale zato, da so sploh lahko obstajale. V
demokratičnem družbenem okviru pa bi morale z registracijo pridobiti stabilnost za
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ohranjanje svoje identitete kot religijske in duhovne skupine. Naraščanje števila
registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti je sledilo naraščanju novonastalih
religijskih organizacij. Na ZPPVS so pristajale tudi starejše in večje cerkve ali druge
verske skupnosti. Pogajalska izhodišča in vsebina ratificiranega sporazuma med RS in
Svetim sedežem o pravnih vprašanjih npr. niso bistveno presegala vsebinskega okvira
ZPPVS oziroma so ga zgolj potrjevala. Po mnenju UVS se je leta 2003 začela kazati
neodzivnost pristojnega državnega organa na predloge za prijavo novih cerkva ali
drugih verskih skupnosti. Na odgovor države naj bi se moralo čakati nenavadno dolgo
in v obdobju 2000–2003 s prijavo delovanja pred pristojnim državnim organom ni
uspela nobena nova cerkev ali druga verska skupnost. Pristojne osebe državnega organa
so pojasnjevale, da je razlog za to v pomanjkljivih pravnih predpisih, ki pojem cerkve
ali druge verske skupnosti zgolj navajajo, ne pa tudi določajo. Na ta način naj bi prišlo
do koncesijskega razumevanja pojma prijave delovanja cerkve ali druge verske
skupnosti, ko je pristojni državni organ odločal na podlagi dvomljivo nepristranskih
izvedenskih mnenj. Tako naj bi na podlagi mnenja Teološke fakultete Univerze v
Ljubljani, da nauk in praksa ne ustrezata pojmu religija, zavrnil kar nekaj prijav
delovanja novih cerkva ali drugih verskih skupnosti. Ob tem je potrebno poudariti, da je
nenavadno in neprimerno, da UVS, ki je državni organ, tako neposredno izraža dvom v
strokovnost in nepristranskost Teološke fakultete, ki je del državne univerze. Generalni
sekretar VRS je v zvezi s to problematiko podrejenemu predstojniku pristojnega organa
za cerkve ali druge verske skupnosti podal pojasnilo zakonodaje in obvezno navodilo v
zvezi s postopkom prijave novih cerkva ali drugih verskih skupnosti. (8–9)

Teze UVS izpostavljajo, da sta ureditev ZPPVS po letu 2000 najprej presegla
sporazuma o duhovni oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski s Katoliško in
Evangeličansko cerkvijo. Določila naj bi posebni pravici za ti dve cerkvi. S tem naj bi
bilo kršeno načelo enakopravnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti in zlasti večinska
naj bi pridobila koncesijo za zagotavljanje ene izmed človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v državni ustanovi. Na obuditev položaja večinske cerkve naj bi kazal tudi
SRSSSPV, ki je spremenil pravni položaj vseh cerkva ali drugih verskih skupnosti in
vplival na njihov dejanski položaj. Povzel je namreč le obstoječo pravno ureditev, ki je
bila skupna vsem cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Na temelju SRSSSPV
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nobeni cerkvi ali drugi verski skupnosti ni bil dodeljen ali odvzet noben privilegij.
Vendar naj bi se na zahteve ostalih cerkva ali drugih verskih skupnosti, da se jim
zagotovi enakost v primeru sklepanja SRSSSPV, država odzvala s selektivnim
sklepanjem podzakonskih sporazumov. Sklenila jih je z Evangeličansko, Binkoštno in
Srbsko pravoslavno cerkvijo, Islamsko skupnostjo ter Budistično kongregacijo
Dharmaling. Ti sporazumi naj bi bili deklaratorne narave in cerkve ali druge verske
skupnosti naj si z njimi ne bi zagotovile dodatne pravne varnosti ali posebnega pravnega
položaja. Z njimi naj bi bile zgolj še enkrat potrjene pravice, ki so že pripadale vsem
cerkvam ali drugim verskim skupnostim. (9; 53. posvet UVS)
Takšno stališče UVS je zagotovo napačno, ker tovrstni sporazumi med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi predstavljajo eno izmed posebnih pravic
registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti in se sklepajo na podlagi 21. člena
ZVS, ki določa: »Za izvajanje posameznih določb Ustave Republike Slovenije ali
zakona lahko država sklene sporazume z registriranimi cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi. Sporazum se lahko sklene z vrhovnim organom cerkve ali druge verske
skupnosti v Republiki Sloveniji ali z vrhovnim organom cerkve ali druge verske
skupnosti z mednarodnopravno osebnostjo, ki je za to pristojen po njenih avtonomnih
pravilih.« Registracijski moratorij v obdobju 2000–2003 je izzval pravni pritisk novih
religij na državo, meni UVS. Prišlo naj bi do sodnih sporov in internacionalizacije
ravnanja države. Postopanje RS pri registraciji novih cerkva ali drugih verskih
skupnosti je spremljala norveška organizacija za zaščito svobode vere Forum 18.
Slovenski VČP je prejel in v svojih letnih poročilih objavil pritožbe o očitni
diskriminaciji novih in manjših cerkva ali drugih verskih skupnosti. Ti očitki so se
nanašali predvsem na dodeljevanje sredstev za socialno zavarovanje duhovnikov in
redovnikov in dostopnost finančne pomoči ter reševanje njihovih odprtih vprašanj s
sklepanjem sporazumov med VRS in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Kljub
protestom manjšinskih cerkva ali drugih verskih skupnosti naj država ne bi oblikovala
kriterijev za dodeljevanje teh sredstev, čeprav jih je ves čas samovoljno delila. Na
tovrstno delo pristojne vladne službe in bojazen glede uresničevanja ustavno
zagotovljene enakopravnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti je VČP opozarjal v
poročilih za leto 2001 in za obdobje 2003–2005. (UVS 27.10.2010, 10)
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Teze UVS opozarjajo, da je izhodišča in osnutek novega zakona za področje svobode
vesti predhodnik aktualnega vodstva UVS naročil pri Inštitutu za pravo človekovih
pravic v Ljubljani, ki ga je ustanovil dr. Lovro Šturm. Teze problematizirajo, da k
nastajanju predpisa urad ni pritegnil drugih področnih specialistov in ni izvedel javne
razprave o izhodiščih za preureditev pravnega položaja cerkva ali drugih verskih
skupnosti. V obdobju maj 2006–februar 2007 je postopek sprejemanja novega zakona
močno razdelil poslance DZRS. Razprava naj bi obudila razliko med kooperativnim
(desnim) in ločitvenim (levim) stališčem odnosa države do cerkva ali drugih verskih
skupnosti, zlasti do Katoliške Cerkve. Poslanci levih opozicijskih strank so na predlog
novega zakona vložili kar 79 amandmajev. Poslanci desnih koalicijskih strank so vse
amandmaje zavrnili. Nasprotniki zakona so zato »obstruirali« odločanje v tretji in
ponovni obravnavi in na sprejetje predpisa sta odločilno vplivala glasova predstavnikov
italijanske in madžarske narodne skupnosti. Takoj po sprejetju zakona je DSRS na
USRS vložil zahtevo za oceno ustavnosti večjega števila določb ZVS. (10)

UVS je sicer mnenja, da ZVS ureja vse vsebinske sklope v odnosih med RS in cerkvami
ali drugimi verskimi skupnostmi, ki so bili sporni od leta 2000 naprej. Čeprav ta zakon
smotrno razvija pravno ustanovo cerkve ali druge verske skupnosti, naj bi zaradi
naklonjenosti tradicionalnim religijskim organizacijam in podeljevanju posebnih pravic
po strogem kriteriju številčnosti v resnici pomenil diskontinuiteto. V odgovor na to je
nastal alternativni predlog zakona (t. i. Koselj-Gulič), ki je temeljil predvsem na načelu
ločenosti države in verskih skupnosti in njihove medsebojne enakopravnosti. Koalicija
je alternativni predlog zakona na obravnavi v parlamentarnem Odboru za notranjo
politiko, javno upravo in pravosodje zavrnila dvakrat. Novost ZVS je naslavljanje
verskih skupnosti s pojmom »cerkve ali druge verske skupnosti«. Pri tem zakon sam
neposredno ne pojasnjuje razlike med cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi.
Cerkve in druge verske skupnosti ZVS opredeljuje kot nepridobitna združenja fizičnih
oseb iste veroizpovedi. Te se ustanovijo z namenom javnega in zasebnega
izpovedovanja vere in imajo lastno strukturo, organe, avtonomna interna pravila, lastno
bogoslužje ali drugo versko obredje in izpovedovanje vere. Poleg tega ZVS uvaja
prostovoljnost postopka registracije cerkve ali druge verske skupnosti in je določil prej
manjkajoče pogoje zanjo. Ti pogoji so bili postavljeni tako, da jih leta 2007 zaradi
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premajhnega števila članov ni moglo izpolniti 44 oziroma 78,6 % religijskih organizacij
v Sloveniji. ZVS cerkve ali druge verske skupnosti označuje za splošnokoristne
organizacije. Značaj splošnokoristne organizacije ZVS cerkvam ali drugim verskim
skupnostim priznava v prvem odstavku 5. člena, ki se glasi: »Cerkve in druge verske
skupnosti, ki se zavzemajo za duhovnost in človekovo dostojanstvo v zasebnem in
javnem življenju, si prizadevajo za osmišljanje bivanja na področju verskega življenja
in imajo hkrati tudi s svojim delovanjem pomembno vlogo v javnem življenju z
razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, karitativnih in
drugih dejavnosti s področja socialne države, s katerimi bogatijo nacionalno identiteto
in s tem opravljajo pomembno družbeno nalogo, so splošno koristne organizacije.«
Lastnost splošne koristnosti registriranim cerkvam ali drugim verskim skupnostim
dopušča sofinanciranje njihove dejavnosti iz javnih sredstev. (10)
UVS je izrazil skrb, da lastnost splošne koristnosti ne pomeni zgolj poenotenja
simbolnega statusa cerkva ali drugih verskih skupnosti, ampak zaradi nejasnih kriterijev
služi razlikovanju med splošnokoristnimi in ostalimi cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi. ZVS med pravice registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti umešča
tudi prakso zagotavljanja verske duhovne oskrbe v vojski, policiji, zaporih, bolnišnicah
in drugih socialnovarstvenih ustanovah. Izostanek kriterijev za pridobitev sredstev za
socialno zavarovanje verskih uslužbencev je ZVS odpravil z uvedbo razumnega
sorazmerja med številom verskih uslužbencev in številom vernikov registrirane cerkve
ali druge verske skupnosti. Raba kriterija številčnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti naj bi bila za dodeljevanje posebnih pravic sporna. Kriteriji članstva so
namreč med različnimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi pogosto
neprimerljivi. Nekatere cerkve ali druge verske skupnosti dopuščajo članstvo v drugih
religijskih organizacijah. Težava je zagotavljanje verodostojnosti tovrstnih podatkov,
ker naj bi cerkve ali druge verske skupnosti pri njihovem navajanju pogosto pretiravale.
Popis prebivalstva iz leta 2002 naj bi prinašal informacijo zgolj o subjektivni
veroizpovedi državljanov in naj ne bi zajemal informacije o njihovi pripadnosti cerkvam
ali drugim verskim skupnostim. Popis prebivalstva naj ne bi povedal, kako naj se
izražena subjektivna vernost prebivalcev porazdeli med posamezne cerkve ali druge
verske skupnosti. (11; 53. posvet UVS)
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UVS se je postavil na stališče, da je zaradi vseh navedenih dejstev in okoliščin potrebno
pripraviti osnutek zakona, ki v celoti ureja kolektivni vidik človekove pravice in
temeljne svoboščine do svobode veroizpovedi in bo nadomestil ZVS. Pri izvajanju ZVS
naj bi se odprla mnoga vprašanja, ki naj bi jih zaradi neustrezne ureditve v tem zakonu
ne bilo mogoče ustrezno in zakonito pravno rešiti. Takšno stanje naj bi onemogočalo
normalno delovanje državnih organov, cerkva ali drugih verskih skupnosti in ogrožalo
pravno varnost tretjih oseb. Poleg tega je USRS razveljavilo nekatere določbe ZVS. Po
mnenju UVS iz obrazložitve odločbe sodišča ter ločenih mnenj implicitno izhaja, da bi
bile lahko sporne še druge določbe zakona. Novi zakon bi skušal v čim večji meri
graditi na določbah ZVS in ga izboljšati. Ukinila se ne bi nobena obstoječa pravica in
neutemeljeno se ne bi nalagale nobene dodatne obveznosti ali omejitve. Dopolnil,
izboljšal in v določenih primerih spremenil bi se zgolj način uresničevanja obstoječih
pravic. Materija novega zakona bi bila namreč hkrati ožja in širša od materije, ki jo
ureja ZVS. Na formalni ravni bi bila urejena natančno in čim bolj popolno, tj. v skladu s
pravnim načelom jasnosti in določnosti. Dvoumne interpretacije bi bile s tem
odpravljene ali zmanjšane na najmanjšo možno mero, kar bi odpravilo potrebo po
ustvarjalnem razlaganju pravnih norm. Morebitni posegi v človekovo pravico in
temeljno svoboščino svobode vesti bi bili premišljeni in kvalitativno utemeljeni. To bi
veljalo zlasti za primere, ko so posegi utemeljeni s sklicevanjem na varstvo javnega
interesa ali različnega obravnavanja naslovnikov pravnih norm. ZVS naj bi postal
nepregleden in nesistemski, če bi vse predvidene spremembe poskušali uveljaviti zgolj z
noveliranjem njegovega besedila. Pri urejanju registracije in drugih obveznosti, ki
varujejo javni interes in pravice tretjih oseb, bi se novi zakon oprl na določbe ZDru.
Glede vsebine verske svobode in posebnih pravic bi novi zakon ostal oprt na določbe
ZVS. Po prepričanju UVS smiselna uporaba določb ZDru ne more biti sporna. Iz
strukture posameznih določb ZVS naj bi bilo razvidno, da je bil registrski del tudi tega
zakona oblikovan na podlagi določil ZDru. Prednost opore na ZDru naj bi bila
sistemskost in enotnost ureditve pravice do združevanja s posebnostmi cerkva ali drugih
verskih skupnosti. To naj bi pomenilo učinkovitejšo in bolj ekonomično izvajanje
upravnih nalog na področju registracije pravnih oseb. Novi zakon naj bi dosledno
upošteval tudi mednarodnopravno primerjalno ureditev svobode vere, kot izhaja iz
konvencij in prakse mednarodnih sodišč za varovanje človekovih pravic in temeljnih
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svoboščin. Na področju svobode veroizpovedi je sicer ESČP prakso oblikovalo
sorazmerno pozno in pri tem državam prepustilo zelo široko polje proste presoje. (UVS
27.10.2010, 12–15)

3.1.3 Vsebinski poudarki tez za novi zakon
Stališče UVS je, da neurejenost dela kolektivnega vidika svobode vesti pomeni
protiustavno praznino. Hkratno urejanje pravnega položaja cerkva ali drugih verskih in
svetovnonazorskih skupnosti je po njegovem mnenju najbolj učinkovito, primerno in
pravično odpravljanje te pravne praznine. USRS je namreč ugotovilo, da se pravna
položaja cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti ne razlikujeta. Iz U-I92/07 izhaja, da vsebina verske svobode praviloma velja tudi za neverske oziroma
nekonfesionalne svetovnonazorske opredelitve in prepričanja. Takšen pogled izhaja iz
zahteve po enakopravni obravnavi cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih
skupnosti. Ta zahteva naj bi izvirala iz povezave med svobodo vere in načelom enakosti
pred zakonom iz 14. člena URS. S tem naj bi bila zagotovljena nevtralnost države, ki
poleg odnosa do cerkva ali drugih verskih skupnosti vključuje tudi nevtralnost do
drugih svetovnih nazorov. To področje za svetovnonazorske skupnosti naj še ne bi bilo
urejeno, zato naj bi bile tovrstne organizacije primorane k pridobivanju pravne
osebnosti na drugih pravnih podlagah, ki ne ustrezajo njihovi naravi.
Po prepričanju UVS svetovnonazorskih organizacij ni dopustno siliti k registraciji na
pravnih podlagah, ki ne predstavljajo izvajanja vsebine svobode veroizpovedi. Če bi se
morala svetovnonazorska organizacija npr. registrirati kot društvo, bi sodišče v končni
fazi odločalo o svetovnonazorskih vprašanjih te organizacije. Vendar, svetovnonazorska
organizacija bi se lahko registrirala kot zavod ali ustanova. V obeh primerih bi šlo za
nepridobitno pravno osebo, ki bi v svojih temeljnih aktih lahko izpostavila namen in
cilje svojega delovanja, ki so visoko moralno-etični. Za ureditev pravnega položaja
svetovnonazorskih združenj bi bilo sicer pravno dopustno sprejeti poseben zakon, le-ta
pa ne bi smel bistveno odstopati od zakona, ki ureja kolektivno uresničevanje verske
svobode. V skladu z veljavno ureditvijo naj svetovnonazorskih organizacij ne bi bilo
mogoče registrirati kot cerkev ali drugo versko skupnost. Novi zakon o verskih in
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svetovnonazorskih skupnostih bi zato le-te opredelil kot prostovoljno, nepridobitno
združenje oseb istega verskega ali neverskega svetovnega nazora, ki se ustanovi z
namenom javnega ali zasebnega izpovedovanja tega nazora ter ima lastno strukturo,
organe in avtonomna interna pravila. Svetovni nazor bi bil opredeljen kot celovit in
medsebojno povezan zbir odgovorov na temeljna vprašanja človekovega bivanja.
Vsebovati bi moral zavest o moralni ali etični vrednosti človekovega ravnanja oziroma
mišljenja, ki vzbuja občutek moralne ali etične odgovornosti. Takšna opredelitev verske
oziroma svetovnonazorske skupnosti je skoraj v celoti enaka opredelitvi iz ZVS.
Izpuščeno je le določilo, da imajo te skupnosti lastno bogoslužje ali drugo versko
obredje in izpovedovanje vere. Že sedaj je med cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi mogoče najti takšne, ki ne poznajo pojma bog in bogoslužje. Eden izmed
takšnih primerov je budizem. Z opustitvijo bogoslužja ali drugega verskega obredja in
izpovedovanja vere naj se zakonodajalec v pravni opredelitvi izrazov ne bi zapletal v
vsebinska vprašanja nazora in po nepotrebnem ne ožil kroga naslovnikov pravne norme.
Po mnenju UVS pojem temeljnih vprašanj človekovega bivanja lahko opredelimo z
vprašalnicami: kdo sem, od kod prihajam, kam grem. Pojem celovitosti svetovnega
nazora mora zajemati težnjo, da svetovni nazor odgovarja na čim več osrednjih in
splošnih človekovih bivanjskih dilem. Pojem njegove medsebojne povezanosti bi
pomenil formulacijo jasnega, vzdržnega, neprotislovnega verskega ali svetovnega
nazora. Posamezni sestavni deli ali segmenti le-tega bi morali biti med seboj logično
povezani in vsaj v idealnem vzajemno dopolnjujoči oziroma osmišljajoči. Novi zakon o
verskih in svetovnonazorskih skupnostih bi le-te deklariral kot splošnokoristne
organizacije že zaradi njihove osnovne dejavnosti. ZVS naj bi to določal le pod
pogojem, da cerkev ali druga verska skupnost poleg svoje osnovne dejavnosti izvaja še
dejavnosti na področju socialne države. (UVS 27.10.2010, 15–19; U-I-92/07, 75)

UVS meni, da mora biti novi zakon o verskih in svetovnonazorskih skupnostih v osnovi
registracijski. Odpravljal bi kriterije za registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti,
ki jih je razveljavilo USRS; odzival bi se na težave v postopku, ki jih je v svoji praksi in
pregledu zakonodaje zaznal UVS; razvijal bi rešitve, ki posebnosti cerkva ali drugih
verskih in svetovnonazorskih skupnosti učinkoviteje vključujejo v pravni red Slovenije;
uvajal bi standarde in usmeritve javne uprave. Postopek za registracijo cerkva ali drugih
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verskih in svetovnonazorskih skupnosti bi se izpod UVS prenesel na AJPES. Register
teh skupnosti bi se vključil v Poslovni register. Poslovni register RS je elektronska
evidenca vseh pravnih oseb, ki so registrirane na podlagi določb prava RS. Njegov
skrbnik je AJPES, ki fizičnim in pravnim osebam omogoča dostop do glavnih podatkov
o vpisanih pravnih osebah. Z novim postopkom naj bi bil temeljiteje zaščiten javni
interes. UVS bi ob prijavi nove skupnosti podal mnenje o izpolnjevanju pogojev za
prijavo. Prenos registracije z UVS na AJPES je po prepričanju UVS nujen z vidika
načela delitve oblasti. V obstoječem postopku pred UVS tudi ni predvidena možnost
dvostopenjskega odločanja. Kot ustanovitelji bi bile dovolj tri poslovno sposobne osebe,
zato naj bi bila pravno-organizacijska oblika cerkve ali druge verske in
svetovnonazorske skupnosti lažje dostopna. Novi zakon bi urejal statusne spremembe,
kot so spojitev, razdelitev in pripojitev. Urejal bi tudi registracijo sestavnih delov cerkve
ali druge verske in svetovnonazorske skupnosti z vsemi lastnostmi, ki jih pravna oseba
mora imeti. Mišljeni so predvsem ime, sedež, zastopnik in dejavnost. UVS trenutno (še)
ne razpolaga z registrom sestavnih delov in navedbo njihovih zastopnikov. Po tovrstnih
podatkih naj bi spraševale številne tretje osebe, mdr. notarji, banke, sodišča in policija.
Sestavni deli cerkva ali drugih verskih skupnosti bi predstavljali 95 % vseh pravnih
oseb, ki imajo pravni status na podlagi ZVS. (UVS 27.10.2010, 19–22)

Prav neurejenost registra sestavnih delov naj bi bila ena izmed glavnih pomanjkljivosti
ZVS. To je pereč problem zlasti v primeru Katoliške Cerkve, ki jo sestavlja več sto
sestavnih delov z lastno pravno subjektiviteto in močno razvejano versko in drugo
splošnokoristno dejavnostjo oziroma pogostim nastopanjem v pravnem prometu. Novi
zakon o verskih in svetovnonazorskih skupnostih bi nadalje določil, da morajo
skupnosti ob registraciji predložiti pravila, ki na jasen način določajo imenovanje
zastopnika. To bi moralo biti urejeno tako, da se lahko v vsakem trenutku na
nedvoumen način določi postopek in fizične osebe, ki so pristojne za imenovanje
zastopnika. Enako bi veljalo za postopek spremembe pravil. Poleg tega bi zakon
vseboval mehanizem za spodbujanje reševanja internih vprašanj skupnosti v zvezi z
registracijo. Določeni bi bili časovni roki, v katerih je treba ta vprašanja rešiti, sicer
registrski organ ustavi postopek. Pri že registriranih skupnostih bi registrski organ lahko
v skrajnih primerih sprožil postopek za prenehanje skupnosti po samem zakonu. Čeprav

66

te problematike ZVS ni naslovil, naj bi po drugi strani zahteval vsebino za vprašanja, ki
naj bi sodila v notranje zadeve skupnosti. (22; 53. posvet UVS)
UVS je v dokumentu izrazil pričakovanje, da bo novi zakon cerkvam ali drugim
verskim in svetovnonazorskim skupnostim dovolil opravljati omejeno pridobitno
dejavnost. S tem naj bi bila odpravljena anomalija v veljavnem financiranju delovanja
cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki trenutno živijo od darov, donacij in prispevkov
družbene skupnosti. Tržna inšpekcija naj bi več cerkvam ali drugim verskim
skupnostim oziroma njihovim sestavnim delom že prepovedala opravljati pridobitne
dejavnosti, kot so razdeljevanje hrane in varstvo otrok. Vprašljivi naj bi bili tudi
razpolaganje in upravljanje s premoženjem in ostale dejavnosti, povezane z osnovno
dejavnostjo cerkva ali drugih verskih skupnosti (npr. tiskanje knjig in prodaja sveč).
Navedeni problem cerkve ali druge verske skupnosti rešujejo z ustanavljanjem lastnih
gospodarskih družb za opravljanje pridobitne dejavnosti ali splošnih in specializiranih
zavodov za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Omejena pridobitna dejavnost cerkva
ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti bi bila povezana z nameni in cilji
skupnosti in določena v poslovnem registru. Opravljati bi se jo smelo zgolj kot
dopolnilno dejavnost osnovne nepridobitne dejavnosti. Pri tem bi bile zaradi varstva
javnega interesa in pravic tretjih oseb v novem zakonu opredeljeni tudi dodatne
obveznosti, odgovornost in nadzor. Za ureditev finančnega poslovanja, odgovornosti
zastopnika in povezanih oseb, nadzora in prenehanja (tj. likvidacije, stečaja in
prenehanja zaradi kršitev zakona) bi se smiselno uporabljale določbe ZDru. To področje
je postalo aktualno zlasti v primeru reševanja terjatev do močno zadolžene Nadškofije
Maribor, ki bo morala na nek ustrezen pravni način urediti odnos do svojih upnikov.
Računovodski standard bi moral biti prilagojen posebnostim cerkva ali drugih verskih in
svetovnonazorskih skupnosti. Na potrebo po kvalitetni ureditvi računovodstva in
revidiranja cerkva ali drugih verskih skupnosti in celotnega neprofitnega sektorja naj bi
opozorila tudi Evropska komisija. (UVS 27.10.2010, 19–22)

Teze predvidevajo, da bo novi zakon o verskih in svetovnonazorskih skupnostih urejal
problematiko posebnih pravic cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti.
To so tiste pravice, ki ne izhajajo neposredno iz obsega ustavno zagotovljene svobode
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vere, ampak iz politične odločitve zakonodajalca. Cerkvam ali drugim verskim in
svetovnonazorskim skupnostim bi bile dostopne šele pet let po vpisu skupnosti v
Poslovni register Slovenije. Ureditev novega zakona bi uveljavljala prepoved
istovetenja države s cerkvami ali drugimi verskimi oziroma svetovnonazorskimi
skupnostmi, kot naj bi jo določala U-I-92/07. Država naj za opravljanje verske ali druge
svetovnonazorske dejavnosti ne bi smela zaposlovati »specialistov« teh skupnosti. Pod
pojmom »specialisti« cerkva ali drugih verskih skupnosti se misli na verske uslužbence
oziroma duhovnike, imame, rabine ipd. Dolžnost države je urediti in zagotoviti
strukturne in materialno-tehnične pogoje za izvajanje verske in druge duhovne oskrbe v
ustanovah, v katerih je pripadnikom cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih
skupnosti oteženo uresničevanje svobode veroizpovedi. Ukrepi države bi morali biti
sorazmerni z njenimi možnostmi in s stopnjo omejitve v posamezni ustanovi. (22–26)
Po stališču UVS bi novi zakon v opisu sestavin verske in druge duhovne oskrbe sledil
ZVS. Ta določa, da je v ustanovi v mejah možnosti treba vsaki osebi zagotoviti obisk
obredja ali enakovrednega dogodka in prejemanje napotkov in besedil z versko ali
drugo svetovnonazorsko vsebino. Izvajalci verske in druge svetovnonazorske duhovne
oskrbe morajo pri tem imeti možnost svoje delo v ustanovi opravljati nemoteno, kar
zlasti pomeni možnost obiskovanja oseb ob primernem času in brez nadzora. Verska in
druga duhovna oskrba mora biti omogočena v bolnišnicah, zaporih, priporih, misijah
vojske in policije v tujini in v drugih podobnih primerih. Resorno ministrstvo bi bilo
pristojno, da uredi t. i. presežek v zagotavljanju pravice do verske in druge
svetovnonazorske duhovne oskrbe. V primeru velikega števila vernikov bi lahko z
njihovo cerkvijo ali drugo versko oziroma svetovnonazorsko skupnostjo npr. uredilo
stalno navzočnost posvečene ali druge pristojne osebe te skupnosti. Simbolno
preprečevanje
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svetovnonazorskimi skupnostmi naj bi pomenilo, da nobena cerkev ali druga verska
oziroma svetovnonazorska skupnost ne more zagotavljati verske ali svetovnonazorske
duhovne oskrbe v imenu države. Pooblaščene osebe teh skupnosti zato ne bi nosile ali
posredovale simbolov, ki označujejo državno oblast. (22–26; 53. posvet UVS)
V novem zakonu ne bi bila predvidena neposredna finančna pomoč cerkvam ali drugim
verskim in svetovnonazorskim skupnostim, čeprav je to dopustno v obliki denarne
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»odmene«, opozarja UVS. Pojem »odmena« je prvo uporabilo USRS, in sicer v odločbi
U-I-92/07. Ta izraz je sodišče uporabilo kot nekakšno kompenzacijo cerkvam ali
drugim verskim skupnostim za prepoved zaposlovanja verskih uslužbencev za
opravljanje duhovne oskrbe v državnih bolnišnicah in zaporih na podlagi delovnopravne
pogodbe o zaposlitvi. Novi zakon o verskih in svetovnonazorskih skupnostih bi
sofinanciranje osnovne dejavnosti teh skupnosti iz javnih sredstev poenotil, ohranil vse
obstoječe vire sofinanciranja, upošteval kriterij številčnosti in s tem nagrajeval
predvsem večje skupnosti in ob tem vseboval višjo stopnjo preglednosti in družbene
pravičnosti. Sofinanciranje osnovne dejavnosti cerkva ali drugih verskih in
svetovnonazorskih skupnosti iz javnih sredstev ne sodi v obvezen obseg verske
svobode, ampak ostaja v polju proste presoje zakonodajalca. Po mnenju UVS ta lahko
podpira zgolj večje in uveljavljene cerkve ali druge verske in svetovnonazorske
skupnosti, lahko podpira zgolj manjše in manj razvite, v vseh primerih pa mora
upoštevati prepoved istovetenja države s katerokoli vero ali svetovnim nazorom.
Novi zakon bi določal eno samo proračunsko postavko za sofinanciranje cerkva ali
drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti. Ta bi obsegala vsoto vseh sredstev, ki
so bila iz proračuna izplačana cerkvam ali drugim verskim skupnostim v zadnjem letu
pred uveljavitvijo novega zakona. Vsota bi bila revalorizirana z vsakokratnimi
strateškimi usmeritvami in smernicami proračuna. Sredstva bi se med posamezne
cerkve ali druge verske in svetovnonazorske skupnosti delila v razmerju, ki je enako
njihovemu medsebojnemu razmerju pri namenitvi dela dohodnine, o katerem prosto
odločajo davčni zavezanci v skladu z dohodninskim zakonom. Številčnost vernikov
cerkve ali druge verske skupnosti iz ZVS bi bila v novem zakonu nadomeščena s
številčnostjo tistih, ki cerkvi ali drugi verski oziroma svetovnonazorski skupnosti
namenijo del svoje dohodnine. Vse osebe z davčno številko, ki izrazijo vsaj namero po
dodelitvi dela dohodnine kateri izmed cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih
skupnosti, bi neposredno in tekoče odločale o kriteriju delitve javnih sredstev med
posamezne cerkve ali druge verske in svetovnonazorske skupnosti. Z obveznostjo
poročanja cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti o porabljenih
sredstvih, z možnostjo ukinitve in obveznostjo vrnitve nenamensko porabljenih sredstev
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in podvrženostjo nadzoru Računskega sodišča bi novi zakon zagotovil varovanje
javnega interesa. (UVS 27.10.2010, 22–26)

Teze nadalje izpostavljajo, da mora novi zakon o verskih in svetovnonazorskih
skupnostih

natančneje

opredeliti

zaposlovanje

verskih

uslužbencev,

ohraniti

deklaratorno pravico do graditve in uporabe verskih objektov in uvesti pravico do
odsotnosti z dela v času treh praznikov po izbiri cerkve ali druge verske oziroma
svetovnonazorske skupnosti. Verski uslužbenci oziroma duhovniki, redovniki, imami in
rabini bi bili opredeljeni kot osebe, ki jih cerkev ali druga verska oziroma
svetovnonazorska skupnost pooblasti za izvajanje svoje osnovne dejavnosti. Njihova
zaposlitev oziroma razmerje s skupnostjo bi bila notranja zadeva skupnosti. Za ta
razmerja se ne bi uporabljala civilno pravo in sodno varstvo. Skrajne kršitve pravic
posameznikov, suženjska razmerja in drugi morebitni ekscesi na tem področju bi bili
sankcionirani s kazensko odgovornostjo ali sodno prepovedjo delovanja skupnosti. Pri
zaposlovanju oseb, ki ne opravljajo osnovne verske dejavnosti (npr. ekonomi, skrbniki,
gospodinje), bi cerkve ali druge verske in svetovnonazorske skupnosti od njih imele
možnost zahtevati dobro vero in lojalnost do vere ali svetovnega nazora skupnosti. Ta
dobra vera in lojalnost bi bili v primeru kršitve eden izmed možnih razlogov za
prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Takšen način prenehanja delovnega razmerja bi bil
skladen s pravom Slovenije in EU. To možnost npr. izrecno predvideva direktiva o
splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (št. 2000/78/ES).
Navedena direktiva EU v svojem 4. členu določa: »Če so določbe te direktive v drugem
izpolnjene, slednja ne posega v pravico cerkva in preostalih javnih ali zasebnih
organizacij, katerih etika temelji na veri ali prepričanju, ki delujejo v skladu z
nacionalno ustavo in zakonodajo, da zahtevajo od posameznikov, ki delajo zanje,
delovanje v dobri veri in lojalno do etosa organizacije.« V okviru pravice do odsotnosti
z dela v času treh praznikov bi se verskim in svetovnonazorskim skupnostim
omogočilo, da objavijo seznam treh praznikov, ki so namenjeni izpovedovanju verskega
ali svetovnega nazora njihovih pripadnikov. Pripadniki bi imeli možnost, da v soglasju z
delodajalcem na ta dan uporabijo ure ali jih kasneje nadomestijo. Brez soglasja
delodajalca bi smeli pripadniki cerkve ali druge verske oziroma svetovnonazorske
skupnosti na ta dan uporabiti dopust. (22–26) Zakon o delovnih razmerjih trenutno v
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163. členu delavcem omogoča, da brez soglasja delodajalca oziroma popolnoma po
lastni izbiri izrabijo le en dan svojega letnega dopusta. Vsi ostali dnevi dopusta morajo
biti izrabljeni v soglasju z delodajalcem.
Po pričakovanju UVS bi novi zakon o verskih in svetovnonazorskih skupnostih določil,
da se nadzorstvene funkcije nad cerkvami ali drugimi verskimi in svetovnonazorskimi
skupnostmi z UVS prenesejo na druge pristojne in usposobljene inštitucije oziroma
inšpekcije. Za nadzor nad računovodstvom bi skrbel DURS, za vpisovanje podatkov,
predložitev letnih poročil in druge vpise v poslovni register pa AJPES. Nad samim
opravljanjem dejavnosti, zlasti delitvijo premoženja in uporabo imena, bi bedel
Inšpektorat za notranje zadeve. Računsko sodišče bi skrbelo za nadzor nad porabo
dodeljenih javnih sredstev in Inšpektorat za delo za pravice delavcev glede praznikov
cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti. Obstoječa ureditev, kjer so
nadzorne in »prekrškovne« funkcije osredinjene na UVS, je po mnenju UVS z vidika
ureditve državne uprave in načela delitve oblasti neprimerna in nesistematična. Novi
zakon bi določil možnost, da organ, pristojen za cerkve ali druge verske in
svetovnonazorske skupnosti, podaja mnenja o morebitnem kršenju določb novega
zakona, ki jih zakrivi posamezni državni organ. S tem naj bi se razprava o odnosu med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi in svetovnonazorskimi skupnostmi
institucionalizirala in postala bolj argumentirana. (27; 53. posvet UVS)

Teze UVS predvidevajo, da novi zakon o verskih in svetovnonazorskih skupnostih
položaja že registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti ne bi v ničemer spremenil.
Novih obveznosti naj ne bi nalagal, za spremenjeni režim sofinanciranja bi uveljavil
prehodno obdobje. Doregistracija že registriranih skupnosti ne bi bila potrebna. Cerkve
ali druge verske skupnosti bi v šestih mesecih od uveljavitve novega zakona UVS
sporočile manjkajoče podatke. Podatke o sestavnih delih cerkva ali drugih verskih
skupnosti bi za potrebe poslovnega registra oziroma AJPES zagotovil UVS. Z
uveljavitvijo novega zakona o verskih in svetovnonazorskih skupnostih bi prenehala
veljati ZVS in ZPPVS. (UVS 27.10.2010, 27–28)
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3.1.4 Javna razprava o izhodiščih za prenovo ZVS
Javna razprava o izhodiščih za prenovo ZVS je del postopka za spremembo tega
zakona, ki ga je po izdaji odločbe U-I-92/07 začel UVS. Pomeni nadaljevanje
prizadevanja za redefinicijo odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi v Sloveniji. Odločba USRS je uveljavila razveljavitev nekaterih določb
ZVS sredi leta 2011. Leta 2010 je UVS uvedel posvetovanje s svojim »gremijem« in z
registriranimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi ter na državnem portalu Euprava in na svojih spletnih straneh objavil izhodišča za prenovo ZVS. Izraz »gremi« je
v zapisniku javnega posvetovanja uporabil UVS. Najbrž gre za neformalno skupino
notranjih in zunanjih sodelavcev vodstva UVS, katere obstoj in delovanje ni predvideno
in nima neposredne podlage v pravilnikih o delovanju UVS. Isto leto je na to temo
sklical tiskovno konferenco, se ponovno posvetoval z registriranimi cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi,dejavno pa naj bi se tudi odzival na vsa vabila medijev in
interesnih skupin za predstavitev in soočenje mnenj glede novega zakona o cerkvah ali
drugih verskih in svetovnonazorskih skupnostih. (UVS 15.12.2010, 3)
V javni razpravi so stališča do predlaganih sprememb ZVS podale predvsem največje
cerkve ali druge verske skupnosti. Njihov glavni poudarek je bil, da je potrebno
uveljaviti samo tiste spremembe, ki jih izrecno predvideva U-I-92/07. Spremembe, ki
jih brez podlage v U-I-92/07 predlaga UVS, so pri navzočih cerkvah ali drugih verskih
skupnostih naletele na negativen sprejem. Predlog takšnih sprememb so celo označile za
politično, ideološko in instrumentalno pogojen. UVS se je postavil na stališče, da je
potrebno ponujeno možnost sprememb ZVS izrabiti, čeprav izrek odločbe USRS
popravka ZVS ne nalaga. Izreka U-I-92/07 ni mogoče obravnavati samostojno, tj. brez
obrazložitve odločbe. Po mnenju UVS so v obrazložitvi podane izluščene, pravilne in
natančne razlage, kdaj in pod kakšnimi pogoji določbe ZVS ne predstavljajo kršitve
URS. USRS naj bi potrdilo zgolj skladnost tistih določb ZVS, o katerih je bilo izrecno
vprašano. Sodišče ni obravnavalo zakona niti v celoti niti vseh vprašanj iz pobude. Po
mnenju UVS je bil ZVS sprejet in uveljavljen v obliki minimalnih standardov
demokratičnega odločanja, brez javne razprave in dialoga s tistimi, ki so zakonu javno
nasprotovali. Pravnost in demokratičnost oblikovanja zakonov v RS določata predvsem
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PoDZ in ReNDej. ZVS je bil sprejet s preglasovanjem. Novi zakon naj bi zagotovil
stabilen položaj cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti, ker bi bil
sprejet in uveljavljen po argumentirani, tvorni in vljudni javni razpravi. (4–6; U-I92/07)
Na javni razpravi so cerkve in druge verske skupnosti nasprotovale izenačevanju
pravnega položaja cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti. Po
njihovem mnenju je ustavni položaj cerkva ali drugih verskih in neverskih
svetovnonazorskih skupnosti neprimerljiv. Razlike med obema tipoma skupnosti so
večje oziroma pomembnejše od njihovih podobnosti. Cerkve ali druge verske skupnosti
so izrazile bojazen, da bi lahko urejanje položaja neverskih svetovnonazorskih
skupnosti negativno vplivalo na pravni položaj in pravice cerkva in drugih verskih
skupnosti. Urejanje položaja neverskih svetovnonazorskih skupnosti bi lahko pomenilo
izenačevanje položaja cerkva ali drugih verskih skupnosti in društev kot nosilcev
parcialnih in prostočasnih dejavnosti. Cerkve in druge verske skupnosti so tudi
poudarile, da neverske svetovnonazorske skupnosti že imajo na voljo primerno
pravnoorganizacijsko obliko. Pri tem so izpostavile pravnoorganizacijsko obliko
društva, zavoda in ustanove. Na ta stališča je UVS odgovoril s prepričanjem, da so
neverske svetovnonazorske skupnosti pri uresničevanju človekove pravice in temeljne
svoboščine do svobode vesti iz 41. člena URS enake verskim. Tudi USRS je to
človekovo pravico in temeljno svoboščino povezalo z določbami 7. člena URS. Ob
presoji kriterijev za registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti je USRS nadalje
ugotovilo, da pravnoorganizacijska oblika društva ni primerna za cerkve ali druge
verske skupnosti. Ta namreč onemogoča zagotavljanje notranje avtonomije in jih sili v
demokratično ureditev, kot je predpisana za društva. To je nesprejemljivo z vidika
ustavnega načela ločenosti države in verskih skupnosti. Po mnenju UVS pravica do
notranje avtonomije velja tudi za svetovnonazorska združenja, zato teh ni dovoljeno
siliti v registracijo kot društvo. UVS nadaljuje, da čeprav je nesporno, da se verske in
neverske svetovnonazorske organizacije med seboj pomembno razlikujejo, to nikakor
ne pomeni, da niso upravičene do enakega varstva svobode vere. Iz ustavnopravnega
stališča namreč ni mogoče zatrjevati večvrednosti ali manjvrednosti razvitega verskega
ali razvitega neverskega prepričanja. S takšnim egalitarnim stališčem naj bi UVS
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prispeval k višji ravni zaščite človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode
veroizpovedi in h konstruktivni razpravi k urejanju posebnosti vseh skupin. Neurejenost
posebne pravnoorganizacijske oblike za neverska svetovnonazorska združenja po
mnenju UVS pomeni protiustavno pravno praznino, ki se zapolnjuje z ureditvijo
registracije svetovnonazorskih skupnosti. UVS je zatrjeval, da je med registriranimi
društvi vsaj toliko duhovno naravnanih religijskih skupin kot med cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi. Poleg tega naj bi med cerkvami ali drugimi verskimi in
neverskimi svetovnonazorskimi skupnostmi našli veliko število neformalnih skupin, ki
želijo svoj pravni položaj urediti in stabilizirati z ustrezno registracijo. Pravni red
Slovenije naj ne bi omogočal registracije ateistične skupnosti, če ta svojega ateizma ne
razglasi za vero in sebe za cerkev ali drugo versko skupnost in ob tem ne demonstrira
obstoja bogoslužja oziroma drugega obredja. (UVS 15.12.2010, 7–10)

V okviru javne razprave o registracijskem postopku so cerkve ali druge verske
skupnosti problematizirale položaj in pravice neregistriranih skupnosti. Prag, po
katerem bi cerkev ali drugo versko oziroma svetovnonazorsko skupnost po novem lahko
ustanovile že tri opravilno sposobne osebe, so označile za prenizek. Ta prag je UVS
oblikoval po analogiji s pravnoorganizacijsko obliko društva in pripadajočo
ustavnosodno prakso. Poleg tega je UVS poudaril, da v registracijskem postopku
pristojni organ ne odloča o tem, kaj je religija ali svetovni nazor. Registracijo cerkva ali
drugih verskih skupnosti ZVS ureja v 13.−20. členu. USRS je z odločbo U-I-92/07
poseglo oziroma razveljavilo dele 13. in 14. člena. Za uresničevanje človekove pravice
in temeljne svoboščine do verske svobode naj bi bilo bolje, da se izvajanje registracijske
zakonodaje prenese na državni organ, ki je neodvisen od politike in lobijev. Takšen
organ bi bil po stališču UVS lahko AJPES. Po mnenju UVS država v nobenem primeru
ne more varovati in avtorizirati pravovernosti, herezije, nevere ali avtentičnosti
verskega oziroma neverskega nauka in prakse. Registracija cerkve ali druge verske
oziroma svetovnonazorske skupnosti ne sme pomeniti državnega priznanja določene
vere ali skupnosti. UVS opozarja, da registracija ni certifikat o splošni sprejemljivosti,
primernosti ali drugačni ustreznosti nauka in prakse cerkve ali druge verske oziroma
svetovnonazorske skupnosti. (11–13; ZDru, 8/1) Pri vprašanju sofinanciranja so cerkve
in druge verske skupnosti izrazile bojazen, da bi novi model zagotavljanja javnih
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finančnih sredstev lahko ogrozil svobodo vere in druge demokratične vrednote. UVS je
pojasnil, da cerkve ali druge verske skupnosti lahko kandidirajo na javnih razpisih za
programe s področja socialne države pod enakimi pogoji kot vse druge organizacije.
Razpis za sofinanciranje zgolj programov cerkva ali drugih verskih skupnosti s področja
socialne države bi bil po mnenju UVS diskriminatoren do drugih organizacij, ki delujejo
na istem področju. UVS je tudi poudaril, da sofinanciranje verske dejavnosti cerkva ali
drugih verskih skupnosti preko razpisov ni mogoče. Država naj bi se namreč morala pri
tem izrekati o verskih vprašanjih in vrednotiti versko dejavnost cerkva ali drugih
verskih skupnosti. UVS je na javni razpravi ponovil stališče, da sofinanciranja verske
dejavnosti iz javnih sredstev ni potrebno zagotavljati vsem cerkvam ali drugim verskim
skupnostim v enaki meri, ker sofinanciranje cerkva ali drugih verskih skupnosti ne sodi
v obseg človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode veroizpovedi. Če se
država odloči, da bo cerkvam ali drugim verskim skupnostim zagotavljala finančno
pomoč, mora pri tem paziti, da kriteriji za dodelitev pomoči niso arbitrarni in se država
pri tem ne istoveti z določeno vero oziroma cerkvijo ali drugo versko skupnostjo. UVS
je poudaril, da predlog novega modela sofinanciranja cerkva ali drugih verskih in
svetovnonazorskih skupnosti iz proračuna zagotavlja, da vsota dodeljene pomoči ne bo
razpršena. Cerkev ali druga verska oziroma svetovnonazorska skupnost bi jo prejela v
celoti, skupaj z vsemi deleži za vse verske dejavnosti, ki se bodo sofinancirale iz
proračuna. Takšen model naj bi po drugi strani državi omogočal, da sredstva za podporo
cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti načrtuje učinkovito in
pregledno, tj. v okviru ene same proračunske postavke. Višina dodeljenih sredstev
posamezni cerkvi ali drugi verski oziroma svetovnonazorski skupnosti bi bila odvisna v
prvi vrsti od izhodiščne vsote, ki jo bo država vsako leto namenila cerkvam ali drugim
verskim in svetovnonazorskim skupnostim. V drugi vrsti bi bila višina dodeljenih
sredstev odvisna tudi od števila posameznikov, ki bodo tej skupnosti namenili del
dohodnine ali vsaj izrazili namero po dodelitvi. (UVS 15.12.2010, 14–18)
Tematika verske duhovne oskrbe in praznikov je pomenila soočenje cerkva ali drugih
verskih skupnosti s stališčem UVS, da je zaposlovanje posvečenih oseb prepovedano v
vseh državnih organih oziroma javnih ustanovah. Prepoved, ki jo U-I-92/07 vsebuje za
bolnišnice in zapore, je UVS razširil še na druge institucije države. Ob tem je potrebno
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poudariti, da v času odločanja USRS o tej zadevi v državnih bolnišnicah in zaporih
nihče izmed verskih uslužbencev ni bil zaposlen kot verski uslužbenec, ki opravlja
versko duhovno oskrbo. Verniki posameznih cerkva ali drugih verskih skupnosti so bili
zaposleni kot državni uradniki, ki skrbijo za koordinacijo verske duhovne oskrbe za vse
varovance, ne glede na veroizpoved. Takšno stališče UVS naj bi izšlo iz prepričanja, da
USRS ni ugotovilo skladnosti zaposlovanja duhovnikov v vojski in policiji z URS, ker o
tem sploh ni bilo vprašano. Razlog prepovedi zaposlitve duhovnikov v bolnišnicah in
zaporih je v preprečevanju istovetnosti države s cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi, zato je po mnenju UVS povsem jasno, da mora takšna prepoved veljati tudi
za druge državne organe oziroma javne institucije, tako za vojsko kot tudi policijo.
Soglasne podpore in odobravanja je bil na javni razpravi deležen predlog o pravici
pripadnikov cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti, da imajo pravico
izrabiti vsaj tri dni svojega dopusta za praznovanje praznikov svoje skupnosti, če se ti
praznujejo izven državnega režima praznikov in dela prostih dni. (19–20; U-I-92/07,
141–148)

3.1.5 Prvi predlog novele ZVS
Prizadevanje za redefinicijo odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi je s prvim predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS prešlo v
parlamentarni oziroma zakonodajni postopek. Vložitev predloga so predlagatelji
utemeljili z zahtevami, ki naj bi jih zakonodajalcu nalagala U-I-92/07, in s potrebo po
reševanju vprašanj, ki so se ali naj bi se pojavila v praksi. Zaradi teh vprašanj naj bi bilo
oteženo ali celo onemogočeno izvrševanje nekaterih posebnih pravic iz ZVS. Pregled
tega

zakonodajno-političnega

dokumenta

kaže

na

vsebinsko

ujemanje

z

izvršilnoupravnimi tezami UVS. To ujemanje med vsemi navedenimi dokumenti za
redefinicijo odnosa se vidi zlasti na naslednjih področjih: pravni položaj
svetovnonazorskih skupnosti, registracija verskih skupnosti, sofinanciranje dejavnosti
verskih in svetovnonazorskih skupnosti s strani države, verska duhovna oskrba v
državnih inštitucijah in priglasitev verskih praznikov. Navedeno oba akta umešča v
sklop usklajenih poskusov za redefinicijo odnosa med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi v Sloveniji.
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Odločba USRS je razveljavila nekaj določb ZVS, ki so urejale registracijo cerkva ali
drugih verskih skupnosti, in določb, ki so omogočale zaposlovanje duhovnikov v
državnih bolnišnicah in zaporih, kjer bi opravljali versko duhovno oskrbo. Po mnenju
predlagateljev predloga zakona je USRS zavrnilo argument, da se tiste cerkve ali druge
verske skupnosti, ki ne izpolnjujejo strogih kriterijev ZVS za registracijo, lahko
registrirajo kot društva ali druge pravne osebe. Iz U-I-92/07 izhaja, da verska svoboda
varuje opredelitve in prepričanja s področja etike oziroma morale, kot so teistična,
ateistična in neteistična prepričanja. Notranje in zunanje lastnosti teh prepričanj morajo
kazati na njihovo konsistentnost, tehtnost, resnost, kohezivnost in pomembnost. Iz
odločbe USRS nadalje izhaja, da je na področju svobode vere svetovnonazorska
združenja potrebno obravnavati ustrezno enakopravno s cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi. Predlagatelji poudarjajo, da je sofinanciranje cerkva ali drugih verskih
skupnosti iz javnih sredstev dopustno, vendar ne sodi v obseg človekove pravice in
temeljne svoboščine do svobode veroizpovedi. Država mora pri tem upoštevati načelo
ločenosti države od verskih skupnosti, ne sme ocenjevati vere ali prepričanja, vse
cerkve ali druge verske skupnosti mora obravnavati enakopravno in vzdrževati
nevtralnost. Predlagatelji pri tem ne spregledajo, da načelo ločitve države in verskih
skupnosti iz 7. člena URS ni človekova pravica in temeljna svoboščine ter torej nima
materialnega značaja z vidika verske svobode. To načelo je zgolj ustavna vrednota, ki
ima procesni značaj oziroma je usmerjena v zagotavljanje in varovanje materialnega
vidika svobode vere kot človekove pravice in temeljne svoboščine iz 41. člena URS.
Predlagatelji so tudi poudarili, da je državno zaposlovanje duhovnikov za opravljanje
verske duhovne oskrbe v državnih institucijah prepovedano, če ni nujno za izvrševanje
svobode veroizpovedi. Ta prepoved naj bi izhajala iz nevarnosti istovetenja države in
cerkva ali drugih verskih skupnosti oziroma iz določbe 7. člena URS, ki zapoveduje
ločenost države in verskih skupnosti. (poslanci DZRS 2012, 1–2)
Veljavna zakonodaja in na njej temelječa praksa po mnenju predlagateljev ne urejata
položaja svetovnonazorskih skupnosti. Do kršitve zakonodaje naj bi prihajalo na
področju zaposlovanja, ker naj bi država v posameznih primerih zaposlovala duhovnike
za opravljanje verske duhovne oskrbe v državnih institucijah. Država naj bi mimo
zakonskih predpisov tudi sofinancirala versko dejavnost, saj za to ni izvajala javnih
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razpisov, kot izhaja iz U-I-92/07. Predlagatelji nadalje očitajo ZVS, da ne spoštuje
avtonomije cerkva ali drugih verskih skupnosti na področjih, ki so stična z državo in so
odločilnega pomena za delovanje pravne osebe. Mišljena sta predvsem postopek
imenovanja zastopnika cerkve ali druge verske skupnosti in sprejemanje sprememb
avtonomnega prava cerkve ali druge verske skupnosti. Avtonomiji cerkva ali drugih
verskih skupnosti naj bi na teh področjih grozila nevarnost enostranskega razlaganja in
državno zavračanje registracije, ker ZVS ni dovolj konkreten pri uresničevanju načela
ločenosti države in verskih skupnosti. ZVS naj bi po drugi strani od cerkva ali drugih
verskih skupnosti zahteval ureditev številnih, tudi nepotrebnih podatkov. S tem bi kršil
načelo ločenosti države in verskih skupnosti, saj bi vplival na obseg in vsebino
avtonomnega prava cerkva ali drugih verskih skupnosti in s tem na njihovo avtonomijo.
Poleg tega so predlagatelji predloga očitali ZVS, da kot kriterij za pridobitev posebnih
pravic uporablja podatke iz zadnjega popisa prebivalstva. To naj bi bilo sporno iz
ustavnega vidika, ker popis ni namenjen pridobivanju pravic. Takšna uporaba podatkov
popisa naj bi bila sporna tudi zato, ker posamezniki niso vedeli, da bodo njihovi
odgovori uporabljeni kot kriterij za določanje pravic. Spornost uporabe podatkov popisa
naj bi poleg tega krepila še neustrezna interpretacija podatkov popisa. Predlagatelji
sprememb so ZVS očitali še uporabo terminov, ki »dajejo prednost« eni cerkvi ali drugi
verski skupnosti in sami strukturi zakona, ki naj bi navajala k sklepu, da imajo pravico
do duhovne oskrbe samo verniki registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Obstoječi zakon naj bi omejeval tudi pridobitno dejavnost cerkva ali drugih verskih
skupnosti oziroma cerkvam ali drugim verskim skupnostim onemogočal ukvarjanje z
založništvom in s prodajo literature z versko vsebino ter z upravljanjem premoženja. (2–
4; U-I-92/07, 127–140)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS naj bi zagotovil »resnično« svobodo
vesti in enakost posameznikov in cerkva ali drugih verskih skupnosti. Gradil bi na
določbah veljavnega zakona in jih izboljšal. Predlagatelji so zatrjevali, da ne ukinjajo
nobenih pravic in neutemeljeno ne nalagajo dodatnih obveznosti. Cilj predloga zakona
bi bilo dopolnjevati in v določenih primerih spreminjati način uresničevanja nekaterih
posebnih pravic. Tako bi se na področju pridobitve pravne osebnosti, delovanja in
prenehanja cerkve ali druge verske skupnosti predlog zakona opiral na ZDru. Enako bi
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veljalo za urejanje drugih pravic in obveznosti, ki varujejo javni interes, pravni promet
in pravice tretjih oseb. Na področju vsebine verske svobode in posebnih pravic cerkva
ali drugih verskih skupnosti bi predlog zakona ostajal vezan na ZVS. Predlagatelji so
zatrjevali, da bi predlog zakona kolektivni vidik svobode vere iz 41. člena URS uredil v
celoti in ga uskladil z U-I-92/07. Na področju posebnih pravic, ki ne sodijo v okvir
svobode veroizpovedi, bi predlog zakona pravno ureditev naredil bolj odzivno na
dejanske razmere, bolj odprto ter enakopravno. Takšni bi bili npr. področji državnega
sofinanciranja cerkva ali drugih verskih skupnosti in ureditev verskih praznikov.
(poslanci DZRS 2012, 4–5; ZDru) Poglavitne rešitve, ki jih je prinesel predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah ZVS, v prvi vrsti obsegajo institut posebnih pravic. Do njih
bi bile upravičene le tiste cerkve ali druge verske skupnosti, ki izpolnjujejo posebne
oziroma strožje pogoje. Institut posebnih pravic bi vseboval državno sofinanciranje
verske dejavnosti, priglasitev verskih praznikov, možnost sklepanja sporazumov med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, institucionalizirano versko
duhovno oskrbo v državnih institucijah ipd. Pogoj za pridobitev posebnih pravic bi bila
zaposlitev vsaj enega verskega uslužbenca. Vsem cerkvam ali drugim verskim
skupnostim bi bile zagotovljene tudi določene temeljne pravice. Med njimi je
izpostavljena pridobitev pravne osebnosti, ki prinaša možnost samostojnega nastopanja
v pravnem prometu in lastništvo nad premoženjem. Pravno osebo cerkve ali druge
verske skupnosti bi lahko registriralo deset polnoletnih oseb ali manj, če bi ustanovitelji
izkazali potrebo po pridobitvi pravne osebnosti zaradi uresničevanja kolektivnega
vidika človekove pravice in temeljne svoboščine do verske svobode. Tovrstna določba o
manjšem številu potrebnih ustanoviteljev naj bi izhajala iz U-I-391/96, kjer naj bi se
USRS izreklo, da zahteva po minimalnem številu deset ustanoviteljev za registracijo
društva pomeni poseg v svobodo združevanja. Takšen poseg naj bi bil po mnenju USRS
dopusten samo v primeru ogroženosti oziroma zaščite varnosti države, javne varnosti ali
varstva pred širjenjem nalezljivih bolezni. Takšen poseg v svobodo združevanja naj bi
bil dopusten še zaradi varstva druge ustavne človekove pravice in temeljne svoboščine
na podlagi načela, da so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene s pravicami
drugih. Sicer pa naj bi moralo obveljati klasično pravilo, da trije sestavljajo kolegij (lat.
tres faciunt collegium). (poslanci DZRS 2012, 5; 7; URS, 42/3)
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Predlagatelji so nadalje predvideli, da bi register cerkva ali drugih verskih skupnosti
postal del Poslovnega registra Slovenije. Predlog zakona naj bi uredil tudi morebitne
sporne postopkovne situacije, ki so v izključni pristojnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Mišljena so vprašanja in problemi s področja verskega nauka in imenovanja
verskih uslužbencev, ki sodijo na področje avtonomije in samostojnosti cerkva ali
drugih verskih skupnosti. V predlogu so črtane nekatere obvezne sestavine
avtonomnega prava cerkva ali drugih verskih skupnosti in drugih prilog, potrebnih za
registracijo. Vsa vprašanja, povezana z upravljanjem cerkva ali drugih verskih
skupnosti, bi bila po novem jasno in medsebojno povezano urejena. Na področju
splošne koristnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti bi obveljalo načelo, da so cerkve
ali druge verske skupnosti splošnokoristne zaradi njihove glavne oziroma verske
dejavnosti. Splošna koristnost ne bi bila vezana na opravljanje drugih dejavnosti na
področju socialne države. Sofinanciranje verske dejavnosti bi bilo po novem enotno in
celovito urejeno. Proračun bi določil višino sredstev, ki bi se nato med cerkve ali druge
verske skupnosti razdelila v skladu z deležem rezidentov, ki posamezni cerkvi ali drugi
verski skupnosti namenijo del svoje dohodnine. Državno sofinanciranje verske
dejavnosti na drugih podlagah ne bi bilo dovoljeno. V javnih institucijah bi se uveljavila
tudi splošna prepoved zaposlovanja verskih uslužbencev za opravljanje verske duhovne
oskrbe. Zagotavljanje verske duhovne oskrbe v javnih institucijah naj bi se poenotilo
tudi s takšnimi ukrepi. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS bi končno
predvidel

tudi

smiselno

uporabo

ZVS

za

ureditev

položaja

in

delovanja

svetovnonazorskih združenj, ki delujejo na področju svobode vesti. (poslanci DZRS
2012, 6–7)
AJPES je predlagal, da se določbe glede postopka registracije in vodenja registra cerkva
ali drugih verskih skupnosti ne vključijo v spremembe ZVS (AJPES 7.7.2011). AJPES
je bil eden prvih in najbolj odzivnih državnih organov, ki se je s svojimi strokovnimi
stališči vključil v poskus redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi. Spremembe postopka registracije in vodenja registra cerkva ali
drugih verskih skupnosti bi zahtevale nadgradnjo sistema e-uprave in prilagoditve
informacijskega sistema AJPES. Te spremembe bi morale biti pripravljene celovito v
okviru nadgradnje sistema e-uprave za vse poslovne subjekte, katerih registracija še ne
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poteka preko sistema e-uprave (npr. društva, sindikati, odvetniki, notarji, zasebni
zdravstveni delavci, samozaposleni v kulturi, zasebni športni delavci, poklicni
športniki). Rešitve bi morale biti pripravljene v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim
za upravo, in registrskimi organi, ki vodijo primarne registre in evidence cerkva ali
drugih verskih skupnosti. Iz predlaganih sprememb ZVS naj ne bi bilo razvidno, preko
katerih točk e-uprave bi potekala registracija cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Predlagane spremembe ZVS naj ne bi predvidele ustrezne zakonske podlage za
povezovanje zbirk osebnih podatkov (npr. s Centralnim registrom prebivalstva in z
Davčnim registrom). Usmeritev predlaganih sprememb ZVS na ZDru glede zastopanja,
registracije sprememb in statusnega preoblikovanja naj bi bila sporna. S tem bi ureditev
področja postajala nepregledna. Z uvajanjem možnosti upravnega spora in
odpravljanjem možnosti pritožbe zoper odločbe bi se omejevala ustavna pravica do
pravnega varstva. Roki, ki jih predlog sprememb ZVS postavlja za uveljavitev
vzpostavitve registra cerkva ali drugih verskih skupnosti, naj bi bili za razvoj potrebnih
novih informacijskih rešitev prekratki. AJPES in ministrstvo, pristojno za upravo, zanje
tudi nista imela imela načrtovanih oziroma zagotovljenih finančnih sredstev. (7–8;
http://ecrp.gov.si)

AJPES je na podlagi navedenega predlagal dve varianti za ureditev registracije cerkva
ali drugih verskih skupnosti. Po prvi varianti se postopek registracije cerkva ali drugih
verskih skupnosti vključi v sistem e-uprave. UVS bi pri tem postal posebna točka za
vlaganje vlog za registracijo. Po odločitvi, da cerkev ali druga verska skupnost
izpolnjuje pogoje za registracijo, bi UVS vlogo skupaj z odločbo o izpolnjevanju
pogojev preko sistema e-uprave poslal na AJPES, ki bi po uradni dolžnosti izvedel še
vpis v poslovni register in o tem izdal ustrezen sklep. Prednost te variante je, da
odločanje o izpolnjevanju pogojev za registracijo oziroma pridobitev določenega statusa
ostaja v pristojnosti UVS, ki je strokovno usposobljen organ. AJPES bi v tem primeru
odločil le o vpisu v poslovni register, s čimer bi bilo zagotovljeno enotno vodenje
poslovnega registra. Slabost te variante je, da storitve točk e-uprave niso približane
uporabnikom. Stranka bi namreč lahko oddala vlogo za registracijo cerkve ali druge
verske skupnosti le na UVS kot posebni točki sistema e-uprave. Tudi po drugi varianti
bi se postopek registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti vključil v sistem e-
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uprave. Pri tem bi točke za vlaganje vlog za registracijo postale vse izpostave AJPES.
Te bi vlogo preko sistema e-uprave posredovale v reševanje UVS. Po prejemu odločitve
UVS bi AJPES vpisal cerkev ali drugo versko skupnost v poslovni register in o tem
izdal ustrezen sklep. Prednost te variante je, da stranka lahko vlogo vloži na vseh
izpostavah AJPES po državi, s čimer se storitev registracije približa uporabnikom.
Slabost te variante je, da pri predložitvi vloge UVS nima neposrednega stika s stranko
oziroma predlagateljem vloge. (AJPES 7.7.2011, 5–6) Poleg problema registracije je
AJPES opozoril še na neustreznost instituta smiselne uporabe določb ZDru glede
obveznosti predložitve letnih poročil in vodenja poslovnih knjig ter letnega poročila
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS
je določal, da bi se cerkve ali druge verske skupnosti pri tem morale držati
računovodskih standardov za društva in Zakona o računovodstvu. AJPES je opozoril, da
so cerkve ali druge verske skupnosti svojevrstne (lat. sui generis) civilnopravne ali
zasebnopravne osebe in jih zato ni mogoče v celoti enačiti z nepridobitnimi
organizacijami. Takšno je tudi stališče USRS, ki izhaja iz Rm-1/02. Od cerkva ali
drugih verskih skupnosti torej ni mogoče zahtevati predložitve letnih poročil in
nepredložitve obravnavati kot prekršek. AJPES v svojih pripombah navaja, da slovenski
računovodski standardi ne obsegajo rešitev za specifična vprašanja računovodstva
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Ti standardi tudi ne vsebujejo pravil, ki bi jih bilo
mogoče uporabiti za merjenje in izkazovanje posebnih odhodkov, ki nastajajo v cerkvah
ali drugih verskih skupnostih zaradi drugih posebnosti njihovega delovanja. Med
tovrstne posebnosti spadajo npr. okoliščine, da redovniki in redovnice nimajo osebnega
premoženja in da sredstva za njihove osebne prejemke zagotavljajo redovne skupnosti
oziroma cerkve. AJPES na podlagi navedenega zaključuje, da s predlaganim
sklicevanjem

na

računovodske

standarde

za

društva

ni

mogoče

zagotoviti

verodostojnega in enotno sestavljenega izkaza prihodkov in odhodkov ter bilance stanja
za cerkve ali druge verske skupnosti. V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
ZVS bi bilo zato potrebno ustrezno urediti način vodenja poslovnih knjig in sestave
letnega poročila, s katerim bi bili usklajeni posebni računovodski standardi za cerkve ali
druge verske skupnosti. Te bi po mnenju AJPES lahko izdelal Slovenski inštitut za
revizijo. (AJPES, 22.8.2011)
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Na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS je pripombe podala tudi ZPS
(DZRS 24.8.2011). ZPS v skladu s Poslovnikom Državnega zbora skrbi, da so
zakonodajni predlogi poslancev in skupin poslancev nomotehnično ustrezni in
pravnosistemsko skladni. Opozorila je na bistveno vsebinsko spremembo pojmovanja
cerkva ali drugih verskih skupnosti kot splošnokoristnih organizacij. Predlagana
ureditev bi zakonsko opredelitev splošne koristnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti
namreč opirala izključno na notranji element, t.j. na versko delovanje, in opuščala
opiranje na zunanji element, t.j. na dejavnosti s področja socialne države. Premalo
precizno oziroma preveč splošno in nedoločno je oblikovana določba o tem, kdaj, ob
kakšnih objektivnih ali morda zgolj subjektivnih zaznanih okoliščinah in pod kakšnimi
pogoji bi bila registracija omogočena tudi cerkvam ali drugim verskim skupnostim z
manj kot desetimi verniki. ZPS je nadalje zastavila vprašanje, kako naj pristojni
registrski organ presoja zakonsko zahtevo po jasnosti in koherentnosti avtonomnih
pravil cerkve ali druge verske skupnosti oziroma kako naj ravna v primeru ocene, da ta
zahteva ni izpolnjena. V primeru t.i. predhodnih vprašanj, ki so v izključni pristojnosti
cerkve ali druge verske skupnosti, ZPS opozarja, da se sme pristojni registrski organ v
postopku odločanja opreti zgolj na tiste podatke in vsebine, ki so določno opredeljeni na
ravni zakona. Pristojni registrski organ se mora glede na predmet in naravo odločanja
osrediniti izključno na vprašanja, ki jih v povezavi z izpolnjevanjem pogojev za
registracijo določa zakon. Tudi obrazložitev registrskega organa se sme nanašati
izključno le na ta vprašanja, ker registracija ne sme pomeniti vsebinske presoje verskega
nauka. Z vidika ločenosti države in cerkva ali drugih verskih skupnosti ter svobode
njihovega delovanja je po mnenju ZPS potrebno pretehtati, ali je dopustno državo
pooblastiti za opredeljevanje delovanja oziroma nedelovanja cerkve ali druge verske
skupnosti. Podobno kot AJPES tudi ZPS opozarja, da bi bilo potrebno predlagano
ureditev, po kateri bi register cerkva ali drugih verskih skupnosti postal sestavni del
Poslovnega registra RS, ponovno pretehtati z vidika jasnosti ureditve in celovitosti
predlaganih sprememb. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS se namreč
opira na ureditev, ki jo ureja sodni register za vpis gospodarskih subjektov v poslovni
register. Cerkve ali druge verske skupnosti po mnenju ZPS predstavljajo povsem
posebno statusno obliko pravnih oseb zasebnega prava, zato je odločanje o njihovi
registraciji predmet upravnega in ne sodnega postopka. Neprimeren je tudi institut
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smiselne uporabe določb ZDru v povezavi z urejanjem vprašanj zastopanja,
odgovornosti, odločanja o zahtevi, registracije sprememb, statusnega preoblikovanja,
premoženja in finančnega poslovanja, prenehanja in registra. Ta institut je zelo
nedoločen in ne prispeva k jasnosti zakonske ureditve. Zgolj smiselno in vsebinsko zelo
široko napotilo po mnenju ZPS ni ustrezen zakonodajni pristop. To velja zlasti na
področju delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti, kjer je USRS izpostavilo
potrebo po posebni občutljivosti zakonskega urejanja.
ZPS se sprašuje, zakaj in na kakšen način se potreba po registraciji sestavnega dela
cerkve ali druge verske skupnosti kot samostojne pravne osebe zasebnega prava posebej
utemeljuje. Predlagano določitev subsidiarne odgovornosti cerkve ali druge verske
skupnosti, ko bi za obveznosti svojega sestavnega dela odgovarjala cerkev ali druga
verska skupnost z vsem svojim premoženjem, bi bilo po mnenju ZPS potrebno ponovno
pretehtati z vidika sorazmernosti. Takšna ureditev namreč postavlja pod vprašaj
samostojnost pravnega subjekta pri prevzemanju obveznosti in pravic. Bistveno
nesorazmerna je tudi rešitev, da je mogoče prepovedati delovanje matične cerkve ali
druge verske skupnosti zaradi dejanja, ki ga stori njen sestavni del, če je matična cerkev
ali druga verska skupnost to dejanje odobrila, ga prikrila ali je zanj vedela oziroma bi
morala vedeti. Podlage za takšen ukrep so namreč določene zelo široko in splošno. ZPS
se je opredelila tudi do vprašanja uporabe določil prenovljenega ZVS za
svetovnonazorska združenja. Meni, da bi bilo potrebno vprašanja, glede katerih bi se
določbe o cerkvah ali drugih verskih skupnostih uporabljale za svetovnonazorska
združenja, jasno določiti in vsebinsko določiti področja, glede katerih bi zanje veljala
posebna ureditev. (2–8; ZDru)
Vsebina sporazumov med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi je
povezana z ureditvijo pravnih vprašanj, ki se nanašajo na položaj določene cerkve ali
druge verske skupnosti, in je sprejeta kot dogovor in ne kot upravni akt. ZPS zato meni,
da ureditev prenehanja in izvrševanja tovrstnih sporazumov ne sodi v predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah ZVS. To velja toliko bolj, če država sklene tovrstni
sporazum s subjektom mednarodnega prava, saj ima v tem primeru sporazum naravo
mednarodne pogodbe. ZPS poudarja, da je potrebno z vidika ustavne in
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pravnosistemske ureditve ponovno pretehtati stališče predlagateljev, da bi sporazume
države s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, posamezne cerkve ali druge verske
skupnosti in osebe, ki imajo pravni interes, izpodbijale pred upravnim sodiščem zaradi
ugotavljanja neenakopravnosti, odpovedi in skladnosti s slovenskim pravnim redom.
ZPS opozarja, da sta predmet upravnega spora običajno posamični upravni akt ali
posamično dejanje, ki ga izdajo oziroma opravijo država, organ lokalne skupnosti ali
nosilec javnih pooblastil. Sporazumi med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi glede na svojo naravo, vsebino in način sprejemanja niso dokončni
posamični upravni akti. ZPS nadalje opozarja, da se pri urejanju verske duhovne oskrbe,
glede na opravljeno ustavnopravno presojo, zastavlja vprašanje utemeljenosti
predlagateljevega zakonodajnega posega v ureditev te oskrbe v vojski in policiji. USRS
je namreč ugotovilo, da ta temelji na razumnem in v naravi stvari utemeljenem kriteriju.
Vprašanje sofinanciranja cerkva ali drugih verskih skupnosti se ZPS v predlogu zakona
zdi urejena premalo jasno in določno. Pri predlagani dolžnosti poročanja cerkva ali
drugih verskih skupnosti državi celo opozarja na možnost prekomernega posega v
svobodo in avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti. Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah ZVS namreč predvideva, da bo pristojni organ ocenjeval
namen, obseg in pravilnost porabe pridobljenih javnih sredstev. Predlagana uvedba
pravice do odsotnosti z dela ob soglasju delodajalca v času verskih praznikov do treh
delovnih dni je vsaj posredno povezana z razkritjem verske pripadnosti delavca, zato
ZPS opozarja, da gre za podatek, ki po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, sodi
med občutljive osebne podatke. Prepoved neprostovoljnega razkritja verske pripadnosti
ima temelj v drugem odstavku 41. člena URS, ki določa: »Nihče se ni dolžan opredeliti
glede svojega verskega ali drugega prepričanja.« ZPS proti koncu svojega mnenja
opozarja tudi, da predlagana ureditev v okviru kazenskih določb bistveno širi krog
kršitev določb predloga sprememb in dopolnitev ZVS. Številne kršitve so opredeljene in
sankcionirane kot prekrški. To velja zlasti za tisti del predloga, ki se nanaša na
registracijo, posebne pravice in sofinanciranje cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Predlagana ureditev je premalo jasna, prekrški so neustrezno določeni, ureditev morebiti
celo pomeni preglobok poseg države v avtonomno sfero delovanja cerkva ali drugih
verskih skupnosti. ZPS meni, da bi bilo potrebno z vidika poseganja v pravni položaj in
spoštovanja načela varstva zaupanja v pravo ponovno oceniti še predlagano rešitev, da
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se z uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS prekinejo pogodbe o
zaposlitvi osebam, zaposlenim za zagotavljanje verske duhovne oskrbe v javnih
institucijah. ZPS opozarja, da država brez stvarnega razloga ne sme arbitrarno
poslabšati pravnega položaja posameznika, zakonodajalec pa mora v primeru
uveljavitve strožje zakonske ureditve zagotoviti ustrezno prehodno obdobje. (DZRS
24.8.2011, 8–14)

Za DSRS je mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS podala
njegova komisija za državno ureditev. Mnenje DSRS je zelo kratko in vsebinsko ne
pomeni strokovnega prispevka k poskusu redefinicije odnosa med državo in cerkvami
ali drugimi verskimi skupnostmi. Pomenljivo pa je, da se je DSRS kljub temu čutil
dolžnega oglasiti v razpravi in politično podpreti zakonodajni predlog za redefinicijo.
Komisija DSRS je ugotovila, da predlog zakona sledi U-I-92/07. Ta odločba USRS naj
bi bila izdana prav na zahtevo za oceno ustavnosti, ki jo je glede posameznih določb
ZVS vložil DSRS. Po mnenju DSRS sta pri pripravi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah ZVS manjkala javna predstavitev mnenj in sodelovanje strokovne in širše
javnosti. (DSRS 24.8.2011)

3.1.6 Amandmaji k prvi noveli ZVS
K prvemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah je amandmaje prva vložila
poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Predlagala je, da se v predlogu
zakona ohrani opredelitev splošne koristnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti, kot jo
je z obstoječo sodno prakso natančno opredelilo USRS in bi jo povzemala veljavna
zakonska ureditev. (poslanci DZRS 1.9.2011) V povezavi z vprašanjem splošne
koristnosti je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke problematizirala tudi
predlagano uvedbo možnosti profitnega delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Menili so, da je umeščanje cerkva ali drugih verskih skupnosti med organizacije za
opravljanje pridobitne dejavnosti v nasprotju z njihovo naravo in poslanstvom.
Opozorili so, da bi takšna ureditev lahko vnesla nepreglednost na trg gospodarskih
družb in povečala možnost zlorab pravne osebe cerkve ali druge verske skupnosti za
kazniva dejanja s področja gospodarstva (npr. zloraba položaja ali zaupanja pri
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gospodarski dejavnosti, poslovna goljufija, pranje denarja, davčna zatajitev) in s
področja nacionalne varnosti (npr. financiranje terorizma). V poslanski skupini so
menili, da je izenačevanje gospodarskih družb in cerkva ali drugih verskih skupnosti
sporno tudi iz ustavnega vidika. Predlagana ureditev bi lahko pomenila neskladje s
posebnim varstvom cerkva ali drugih verskih skupnosti, svobode vere in združevanja, ki
so zagotovljeni s svobodo vere in načelom ločenosti države in verskih skupnosti iz 7.
člena URS. Pretirano enačenje cerkva ali drugih verskih skupnosti z ostalimi
poslovnimi subjekti bi po mnenju poslanske skupine pomenila tudi registracija cerkva
ali drugih verskih skupnosti v okviru sistema AJPES. Uvedba režima poročanja, ki velja
za druge poslovne subjekte, bi nujno pomenila hud poseg v avtonomijo delovanja
cerkva ali drugih verskih skupnosti. To bi pomenilo nespoštovanje načela ločenosti
države in verskih skupnosti iz 7. člena URS in vzpostavitev bistveno strožjega nadzora
države nad delovanjem cerkva ali drugih verskih skupnosti. (4; URS, 16)
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je tudi opozorila, da določilo o
smiselni uporabi ZDru in Zakona o poslovnem registru v predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah ZVS ni primerno za uporabo v postopkih, kjer nastopajo
cerkve ali druge verske skupnosti. Po mnenju poslanske skupine gre za poseg v pravno
varnost, pomnila pa je tudi, da 41. in 7. člen URS v povezavi s 16. členom predstavljata
specialno ureditev svobode združevanja, ki jo sicer na splošni ravni zagotavlja 42. člen
URS. Urejanje kolektivnega vidika svobode veroizpovedi bi bilo torej podvrženo
drugačnim pravilom kot ostalo interesno, gospodarsko in drugo povezovanje. Pri
verskem združevanju bi potemtakem npr. ne bilo dopustno omejevanje iz razlogov
nacionalne varnosti ali neupoštevanja avtonomije cerkva ali drugih verskih skupnosti
pri zagotavljanju preglednosti finančnega poslovanja. (poslanci DZRS 1.9.2011, 6) Do
tega mesta opisani amandmaji Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke
vsebinsko pravzaprav sledijo pripombam, ki jih je na predlog zakona podala ZPS.
Vezano na pravni položaj svetovnonazorskih združenj je poslanska skupina Slovenske
demokratske stranke menila, da veljavna ureditev ne predstavlja pravne praznine. Prvi
odstavek 7. člena ZVS že omogoča registracijo teističnih in ateističnih skupnosti,
agnostične skupnosti pa bi se lahko registrirale v skladu z zakonodajo o društvih,
zavodih ali ustanovah. Agnostične skupnosti s pridobitno naravo dejavnosti bi se lahko
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registrirale tudi kot gospodarske družbe. USRS se do tega trenutka še ni neposredno
zavzelo, da bi moral biti svetovnonazorskim združenjem zagotovljen enak obseg
notranje avtonomije kot cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Določba 7. člena URS
posebna ustavna zagotovila izrecno daje le verskim in ne tudi svetovnonazorskim
organizacijam. Cerkve ali druge verske in svetovnonazorske skupnosti torej niso
povsem enake entitete, zato bi lahko zakonodajalec njihov pravni položaj urejal
različno. Poslanska skupina se je pri tem sklicevala tudi na mednarodnopravno stroko in
sodno prakso, ki z vidika varstva učinkovitosti pravnih določb aplikacijo verske
svobode domnevno omejuje na teistične, neteistične in ateistične verske sisteme. (6–7)

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je v svojih amandmajih nadalje
opozorila, da iz U-I-97/07 ne izhaja dolžnost kakršnekoli spremembe verske duhovne
oskrbe v vojski in policiji. USRS je v svoji odločbi izrecno ugotovilo, da je veljavna
ureditev tega področja razumna in utemeljena v naravi stvari. Glede verske duhovne
oskrbe v zaporih in javnih bolnišnicah je poslanska skupina predlagala, da se
duhovnikom plačilo za opravljeno versko duhovno oskrbo zagotovi na podlagi pogodbe
o delu. Pravno razmerje na podlagi takšne pogodbe bi preprečevalo poistovetenje
države s posamezno cerkvijo ali drugo versko skupnostjo in ne bi vezalo verskega
uslužbenca v odnos podrejenosti, odvisnosti in nesamostojnosti. Razmerje na podlagi
pogodbe o delu bi bilo zato skladno z zahtevami USRS. Poslanska skupina je poleg tega
opomnila, da je državna finančna in druga podpora cerkva ali drugih verskih skupnosti
skladna s 16. točko sklepnega dokumenta dunajskega vrha KVSE iz leta 1989 (10; U-I92/07, 158–177) Pri vprašanju sofinanciranja cerkva ali drugih verskih skupnosti iz
javnih sredstev je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke poudarila, da je
država dolžna sofinancirati socialne prispevke in prispevke za zdravstveno zavarovanje
duhovnikov in drugih posvečenih oseb cerkva ali drugih verskih skupnosti. Poslanska
skupina je izrazila prepričanje, da ti opravljajo pomembno funkcijo zadovoljevanja
človekove potrebe po duhovnosti in izpovedovanju vere, kar je tudi interes socialne
države. V njenem interesu je oblikovanje sistema vrednot; vsaka moderna država jih
potrebuje za obstoj družbe, ki zmore znotraj demokratične ureditve sama razreševati
konflikte. Interes države se nadalje kaže v tem, da duhovniki in druge posvečene osebe
cerkva ali drugih verskih skupnosti poleg duhovne oskrbe opravljajo tudi karitativne,
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izobraževalne, vzgojne, humanitarne, kulturne in druge pomembne družbene dejavnosti.
Država je na podlagi načela socialne države iz 2. člena URS dolžna zagotoviti obstoj in
delovanje različnih segmentov civilne družbe, zato mora finančno podpreti tudi
delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki predstavljajo največji del civilne
družbe. Že samo Katoliška Cerkev v svojem članstvu povezuje več sto tisoč državljanov
RS, deluje v okviru več sto pravnih oseb in izvaja obsežno splošnokoristno dejavnost na
duhovnem, bogoslužnem, izobraževalnem, socialnovarstvenem, dobrodelnem, kulturnoumetniškem in prostovoljskem področju. To so tipična področja delovanja civilne
družbe. Socialne prispevke in prispevke za zdravstveno zavarovanje duhovnikov in
drugih posvečenih oseb cerkva ali drugih verskih skupnosti je država dolžna
sofinancirati tudi na podlagi načela enakopravnosti iz 14. člena URS. Če se je namreč
država z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo zavezala, da bo vsem, ki
so pod določenimi pogoji samozaposleni v kulturi oziroma opravljajo kulturni ali drug
umetniški poklic, sofinancirala socialne prispevke in prispevke za zdravstveno
zavarovanje, je to dolžna storiti tudi v primeru v bistvenem enakega splošnokoristnega
dela, ki ga opravljajo duhovniki in druge posvečene osebe cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Ob vprašanju sofinanciranja cerkva ali drugih verskih skupnosti iz javnih
sredstev poslanska skupina opozarja, da bi bil učinek predlaganega modela
sofinanciranja velika razpršenost sredstev, ki bo ogrozila dejansko uživanje verske
svobode. Močno bi bila omejena tudi splošnokoristna dejavnost cerkva ali drugih
verskih skupnosti. Ti učinki bi bili v nasprotju z načelom pravne države, načelom
demokratičnosti in načelom socialne države iz 1. in 2. člena URS. Poslanska skupina
Slovenske demokratske stranke končno v okviru svojih predlaganih amandmajev meni,
da izvotlitev pristojnosti UVS, ki jih predvideva predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah ZVS, pomeni nižanje ravni posebnega dialoga med državo in cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi. Dialog je namreč način urejanja odnosa med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, ki ni samo zahteva URS, ampak tudi prava
EU (poslanci DZRS 1.9.2011, 12–14).

Amandmaje k prvemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS so podale
tudi poslanske skupine koalicijskih strank. Pri tem so v pretežni meri sledile mnenju, ki
sta ga na predlog zakona podala ZPS in AJPES. Kljub temu vsebina amandmajev
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poslanskih skupin koalicijskih strank nadaljuje zastavljeno politiko prizadevanja za
redefinicijo odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v
Sloveniji. Na področju finančnega poslovanja so koalicijske stranke z amandmaji
predlagale sprejem posebnega računovodskega standarda za cerkve ali druge verske
skupnosti, ki bi upošteval njihove posebnosti delovanja, zlasti na področju lastništva
kulturne dediščine, umetniških zbirk in arhivov. Predlogi koalicijskih strank so na
področju verske dejavnosti jasneje izpostavili obseg tega pojma. Verska dejavnost bi
obsegala področje delovanja, na katerem so cerkve ali druge verske skupnosti suverene.
Določitev dejavnosti, ki spadajo v kategorijo verske dejavnosti, bi ostala v suverenosti
države. To bi bile le tiste dejavnosti, ki ne predstavljajo dejavnosti, ki jo opravljajo
druge nepridobitne pravne osebe zasebnega prava. (poslanci DZRS

6.9.2011) V

drugem sklopu amandmajev so poslanci koalicije predlagali ohranitev veljavne
formulacije ZVS, da država ne sme presojati verskih elementov delovanja cerkva ali
drugih verskih skupnosti, lahko pa presoja socialne elemente njihovega delovanja. V
tem kontekstu država ne bi mogla arbitrarno reševati vprašanj, ki spadajo v izključno
pristojnost cerkva ali drugih verskih skupnosti. Tako je bila npr. črtana možnost
avtomatičnega prenehanja verske dejavnosti zaradi nerešitve vprašanja, ki je v izključni
pristojnosti cerkve ali druge verske skupnosti. Za ureditev zastopanja, odgovornosti in
finančnega poslovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti so koalicijske stranke z
amandmaji predlagale oblikovanje novega poglavja predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah ZVS. Te rešitve bi povzele vsebino ZDru in obstoječega ZVS. Omejena
možnost opravljanja pridobitne dejavnosti bi bila za cerkve ali druge verske skupnosti
izrecno določena. Cerkve ali druge verske skupnosti bi se po tem predlogu smele
ukvarjati s tiskanjem in z izdajanjem knjig verske vsebine, z oddajo nepremičnin v
najem ipd. Za ureditev pravnega položaja svetovnonazorskih združenj so koalicijske
stranke z amandmaji predlagale oblikovanje novega člena predloga zakona. Ta bi za
svetovnonazorske skupnosti določil pravnoorganizacijsko obliko zasebnega prava, za
katero veljajo vse pravice in obveznosti, ki sicer veljajo tudi za cerkve ali druge verske
skupnosti. (poslanci DZRS 4.10.2011)
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3.1.7 Drugi predlog novele ZVS
Drugi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS v glavnem povzema določbe
prvega predloga in amandmaje, ki so jih k prvemu predlogu vložile poslanske skupine
koalicijskih strank. S tem ta zakonodajno-politični dokument predstavlja enega izmed
pomembnejših aktov, s katerimi se nadaljuje poskus redefinicije odnosa med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji.

Po prvem predlogu povzema drugi predlog ureditev registracije cerkva ali drugih
verskih skupnosti, versko duhovno oskrbo v javnih institucijah in »prekrškovno«
ureditev. Po amandmajih poslanskih skupin koalicijskih strank povzema ureditev
registra cerkva ali drugih verskih skupnosti, njihovo premoženjsko in poslovno
delovanje, registracijo sestavnih delov cerkva ali drugih verskih skupnosti, ureditev
svetovnonazorskih združenj, financiranje verske dejavnosti iz javnih sredstev in
prehodno obdobje v zvezi z uveljavitvijo predloga zakona. (poslanci DZRS 2012)
Predlagatelji drugega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS so na
področju premoženjskega in poslovnega delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti
predvideli izdajo posebnega računovodskega standarda. Subsidiarno premoženjsko
odgovornost cerkva ali drugih verskih skupnosti za obveznosti njihovih sestavnih delov
so utemeljili z dejstvom, da je matična cerkev ali druga verska skupnost edina
ustanoviteljica svojega sestavnega dela, da ima odločilen vpliv nad njegovim
delovanjem in da namen pridobitve pravne osebnosti sestavnega dela ni ločitev
premoženja zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti, kot to velja v primeru
gospodarskih družb. Pri ureditvi svetovnonazorskih združenj so opredelili pojem
svetovnonazorskega združenja in svetovnega nazora. Pri sofinanciranju verske
dejavnosti iz javnih sredstev so določili, da je sofinanciranje socialnih dejavnosti cerkva
ali drugih verskih skupnosti dopustno izključno prek javnega razpisa. Predlagatelji so
tudi določili prehodno obdobje pri pridobitvi in sofinanciranju posebnih pravic cerkva
ali drugih verskih skupnosti. To bi veljalo za pravico do namenske državne finančne
pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva ali
drugih verskih skupnosti in prenehanje delovnega razmerja ali druge pogodbe civilnega
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prava za osebe, ki so v državni ali drugi javni instituciji zaposlene za izvajanje verske
duhovne oskrbe. (18–35)

VRS drugega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS ni podprla in ga je
označila za neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Na področju redefinicije odnosa med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi je torej prišlo do razhajanja med
koalicijskimi poslanci DZRS in koalicijsko VRS, katere zakonodajna politika bi
praviloma morala uživati podporo taistih poslancev. VRS je v predmetnem stališču
spomnila, da U-I-92/07 v obstoječem zakonu razveljavlja zgolj kriterije za registracijo
cerkva ali drugih verskih skupnosti in določbe, povezane z državnim zaposlovanjem
duhovnikov za izvajanje verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in zaporih. VRS se je pri
tem izrekla, da bo zaradi navedene odločbe USRS pripravila svoj predlog sprememb
ZVS. (VRS 7.6.2012)

3.1.8 Tretji predlog novele ZVS
Tretji predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS je v zakonodajni postopek
vložila VRS. Odprla je zgolj področje registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti in
v predlogu določila, da cerkev ali drugo versko skupnost lahko ustanovi najmanj deset
polnoletnih državljanov Slovenije ali tujcev, ki imajo na ozemlju RS prijavljeno stalno
prebivališče. Predlagana določba po mnenju VRS zapolnjuje pravno praznino in
upošteva sugestijo USRS o potrebnosti zakonske ureditve pogojev za registracijo cerkva
ali drugih verskih skupnosti. VRS v nadaljevanju obrazložitve svojega predloga še
navaja, da predlagani kriteriji za registracijo izhajajo iz pospeševanja človekove pravice
in temeljne svoboščine do svobode vere in za njeno uresničevanje zagotavljajo čim širšo
dostopnost cerkve ali druge verske skupnosti kot primerne pravnoorganizacijske oblike.
(VRS 12.9.2013) Pri urejanju vprašanja registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti
je tretji predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS enak predlogu, ki ga je na
VRS posredovalo MK. Predlog VRS pa se od predloga MK razlikuje pri urejanju
vprašanja verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih, ki
opravljajo institucionalno varstvo. MK je namreč v svojem predlogu predvidelo
možnost, da bolnišnice duhovnikom za delo, ki ga opravijo z nudenjem individualne in
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kolektivne verske duhovne oskrbe, zagotovijo plačilo za opravljeno delo na podlagi
sklenjene pogodbe civilnega prava. (MK 2013) Predlog VRS to določbo opušča.

K tretjemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS je mnenje podala
Komisija DSRS za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Ugotovila je, da predlagatelj
številčnega pogojevanja na najmanj deset polnoletnih članov za registracijo cerkve ali
druge verske skupnosti ne utemeljuje dovolj argumentirano in po mnenju komisije celo
ravna arbitrarno. Pogoj minimalno deset ustanovnih članov je do ustavnosodne presoje
Zdru veljal za registracijo društva. USRS je to število označilo kot omejujoče za
ustavno zagotovljeno svobodo združevanja, zato je zakonodajalec potrebno število
ustanovnih članov za registracijo društva zmanjšal na tri. Komisija DSRS je opozorila,
da pri registraciji cerkva ali drugih verskih skupnosti velja upoštevati njihovo
enakopravno primerljivost z društvi in zadrugami. To so pravne osebe, ki za svojo
ustanovitev potrebujejo najmanj tri člane. Na podlagi navedenega je komisija DSRS
oblikovala konkretno pripombo k predlogu in DZRS posredovala amandma, po katerem
bi za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti zadostovali najmanj trije polnoletni
verniki. Če ta rešitev za zakonodajalca ne bi bila primerna, DSRS alternativno predlaga
dvostopenjsko uresničevanje pravice do svobode združevanja v cerkve ali druge verske
skupnosti. Osnovna stopnja pravice bi cerkvam ali drugim verskim skupnostim
omogočila pridobitev pravne osebnosti. Višja stopnja, ki bi cerkvam ali drugim verskim
skupnostim prinašala tudi dodatne pravice, bi od cerkva ali drugih verskih skupnosti
zahtevala izpolnjevanje dodatnih kriterijev, ki bi bili določeni z zakonom. (DSRS
30.9.2013)

Tretji predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS je zadnji med
izvršilnoupravnimi in zakonodajno-političnimi akti oziroma dokumenti, s katerimi so
posamezni akterji poskušali redefinirati odnos med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi. Vsebinsko gledano osrednje mesto med temi dokumenti
zavzemajo Teze za novi zakon o verskih in svetovnonazorskih skupnostih, ki jih je
izdelal in javno predstavil UVS. Ostali dokumenti povzemajo vsebino teh tez za
redefinicijo oziroma od njih bistveno ne odstopajo. Skupaj zato sestavljajo usklajeno in
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nadaljevano prizadevanje za redefinicijo odnosa med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi v Sloveniji.

3.2

Analiza tez za redefinicijo

Iz navedenega lahko sklepamo, da redefinicija odnosa med RS in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi, ki so jo konkretizirali akti izvršilnoupravnih in zakonodajnopolitičnih akterjev, neposredno izhaja iz tez za novi zakon o verskih in
svetovnonazorskih skupnostih. Te je, kot rečeno, v javno razpravo leta 2010 posredoval
UVS. Izvršilnoupravne teze zadevajo pravni položaj svetovnonazorskih skupnosti,
registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti, pridobitno dejavnost cerkva ali drugih
verskih skupnosti, prepoved istovetenja države ter cerkva ali drugih verskih skupnosti,
financiranje osnovne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti, zaposlovanje v
cerkvah ali drugih verskih skupnostih, pravico do graditve in uporabe verskih objektov
in pravico do odsotnosti z dela v času verskih praznikov.

3.2.1 Pravni položaj svetovnonazorskih skupnosti
Izvršilnoupravna teza na področju pravnega položaja svetovnonazorskih skupnosti
določa, da je potrebno »verske in svetovnonazorske skupnosti obravnavati skupaj v
enem zakonu«. To naj bi bila najprimernejša, najbolj ekonomična, pravična in celovita
ureditev kolektivnega vidika človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode
veroizpovedi. Teza izhaja iz predpostavke, da se pravna položaja cerkva ali drugih
verskih in svetovnonazorskih skupnosti ne razlikujeta. (UVS 27.10.2010, 12–19)
Skladno z načelom enakosti pred zakonom je takšno tezo mogoče izpeljati le v primeru,
da je dejanski stan oziroma življenjski položaj cerkva ali drugih verskih in
svetovnonazorskih skupnosti v bistvenem enak (Šturm 2010, 172–175), da torej med
fenomenom vere (tj. veroizpovedi oziroma religije) in svetovnega nazora obstaja za
pravno urejanje pomembna sorodnost oziroma istovetnost.9 Stališča USRS, danska,
9

Pri tem moramo upoštevati, da se za pojem »svetovni nazor« upošteva tudi izraz »prepričanje« (SAZU
1985, 30; 1031).
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francoska, irska in nizozemska ureditev izpostavljajo možnost obravnavanja cerkva ali
drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti v različnih zakonih. Prav tako sodna
praksa ESČP in priporočila OVSE.
Vera je povezava človeškega z duhovnim in nadnaravnim. Biti mora vseobsežni pomen,
ki usmerja posameznikovo dejanje in odločanje v posamezni življenjski situaciji.
Razlagati mora smisel življenja. Način življenja v skladu s takšno razlago mora biti
osebna zveza in služenje enemu ali več bitjem ali duhovnim vodjem s častečo
predanostjo. Vera mora biti sistem prepričanja, religije ali bogoslužja, služenje
božjemu, sveto prepričanje, obred ali praksa tradicionalnih kultur. Obsegati mora vsaj
veroizpoved, pravila za ravnanje in bogoslužje. Pri odločanju o tem, kaj spada pod
pojem vera in kaj ta obsega, mora biti odločilen pogled vernika. (Orehar 2000, 35–36)
Za fenomen vere je značilna vsebnost transcendentnega elementa. Ob tem je mogoče
razlikovati med vero in religijo. Vera je z neko osebo povezano subjektivno dejstvo, tj.
osebna vera posameznika. Religija pa ustreza objektivnemu oziroma skupnostnemu
dejstvu.
Vera je za marsikoga preveč oddaljena od realnega vsakdanjega življenja. Pravni
slovarji za glavna elementa vere označujejo obstoj verovanja in čaščenja boga. Vera je
človeški odnos z božanstvom, slavljenje, bogočastje in podrejenost človeka normam
nadnaravnega bitja. Vključuje vse oblike verovanja v obstoj vrhovnega bitja, ki
razpolaga z močjo nad človeško eksistenco, z nagrajevanjem in s kaznovanjem
človeških dejanj. V vseh verah ima določeno božanstvo normativno funkcijo nad
človekom in naloga človeka je podreditev zahtevam božanstva ter razširjanje nauka in
navodil božanstva med druge ljudi. Od vernika se pričakuje izražanje njegovih verskih
prepričanj v različnih oblikah bogoslužja oziroma kulta. V ta namen se običajno
ustanovi cerkev ali druga verska skupnost. (Lerner 2006, 5–7) Ljudje se odločajo za
pripadnost določenemu verskemu sistemu z namenom, da bi si bili zmožni razložiti
najrazličnejše življenjske dogodke in ravnati v skladu s to razlago. Sam pojem verskega
sistema je opredeljen kot človekov seznam prepričanj, ki jih le-ta uporablja za
razlaganje življenjskih dogodkov. Pojem verskega sistema običajno obsega naslednja
vprašanja oziroma zadeve: teleologijo oziroma vprašanje smisla življenja, ontologijo ali
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vprašanje narave eksistence in resničnosti, epistemologijo oziroma vprašanje narave
spoznavanja in razlikovanja resnice (dejstev) od iluzije (fantazije), kozmologijo ali
vprašanje izvora sveta in življenjskih oblik, kavzalnost oziroma vprašanje delovanja
stvari, moralo in etiko ali vprašanje izbiranja med dobrim in slabim, in privilegije in
odgovornosti oziroma vprašanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter dolžnosti.
Tipični religiozni verski sistem vključuje vero v resničnost nevidnih duhov (bogov,
angelov, demonov ipd.), ki vplivajo na dogodke in življenje ljudi. Vključuje tudi vero v
nadaljevanje duhovnega življenja po telesni smrti in moč obredov oziroma ritualov, ki
vplivajo na delovanje nevidnih duhov. (Murray 2006, 9–13) Vera predstavlja temeljna
prepričanja, odgovarja na temeljna vprašanja in ima vpliv na temeljna dejanja
posameznika.
Vera je notranji, zasebni vir človekovih osebnih prepričanj, je koncept razumevanja
svetega. Kot takšna je predvsem del življenja, prakse in svetovnega nazora cerkve ali
druge verske skupnosti. Najbolje jo je mogoče razumeti kot razlagalno shemo, ki je
pogosto uokvirjena v mite, pripovedi in rituale, ki sestavljajo identiteto skupnosti. Vera
je zato zbirka prepričanj, ki oblikujejo identiteto skupnosti in njenih članov. To so
prepričanja, ki so doma v mitih, pripovedih, ritualih in doktrinah družbe, v njeni
literaturi in liturgiji. Zato se morda tudi cerkve, sinagoge, templji, mošeje in svetišča ne
razlikujejo bistveno od delavskih sindikatov, prostovoljskih združenj, političnih strank
ali drugih skupin, ki zagotavljajo osnovno usmerjenost za individualno prepričanje in
vedenje. V cerkvah ali drugih verskih skupnostih ni nič takšnega, kar bi jim lahko
preprečevalo ali smelo preprečevati polno udejstvovanje v prepričevalnem forumu
demokratične politike. Vera označuje temeljna prepričanja, ki usmerjajo in vodijo vsa
prepričanja in praktično življenje vernika. Njegovo življenje usmerja k dokončni
resničnosti, ki od človeka terja najgloblje in najodločnejše zaveze. Človeka usmerja k
tistemu, kar večina tradicij poimenuje kot bog. Kljub tovrstni usmerjenosti k
določenemu objektu oziroma končnemu pomenu se verska prepričanja v vrsti in učinkih
ne razlikujejo od temeljnih zavez, ki usmerjajo življenje nereligioznih ljudi. Vendar
prav vera predstavlja najgloblja in najširša prepričanja, ki jih človek lahko ima. Zajema
duhovno resničnost, skrivnost, ki nikoli ni popolnoma dosegljiva omejenemu in
nepopolnemu človeku. Vera ni individualni fenomen. To ni prepričanje, ki bi obstajalo
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le v zasebnem nedostopnem svetu. (Thiemann 1996, 131–135; 155; 162) Biti mora del
cerkve kot organizacije z vsaj minimalno organizacijsko strukturo. Religiozni pogled
mora biti del skladnega sklopa prepričanj. Skladno z načelom objektivnega standarda je
znotraj verske svobode pravno varovana le tista posameznikova manifestacija
duhovnega, ki je neposredni izraz vere ali prepričanja. Vsakršno ravnanje, četudi
motivirano z vero ali prepričanjem, ne pomeni nujno manifestacije konvencijsko
varovane človekove pravice in temeljne svoboščine svobode vere. Tovrstne pravne
zaščite ne uživajo osebna mnenja, ki ne predstavljajo konflikta med religioznimi in
družbenimi normami. (Van Bijsterveld 2001, 220–221) Versko prepričanje je teoretično
zlahka deležno zaščite pravnega reda. Njegova objektivnost oziroma kolektivnost in s
tem ločenost od nepredvidljive individualizacije je zagotovljena z obstojem in
delovanjem cerkve ali druge verske skupnosti kot pravne osebe.

Tudi svetovni nazor lahko temelji na religiozni osnovi. Koncept videnja sveta in
človeka v njem po drugi strani lahko izhaja iz čisto imanentnega sveta posameznika. Z
ustavnim redom so posledično varovana tako religiozna kot tudi svetovnonazorska
prepričanja, čeprav nimajo religioznega značaja. (Prepeluh 2000, 111; 208) Koncepte
svetovnega nazora je mogoče deliti glede na njihovo utemeljitev na nadnaravnem ali
naravnem. Svetovni nazori, ki temeljijo na nadnaravnem so bodisi osredinjeni na
božanstvo bodisi na dušo. Prvi poudarjajo pomen človekovega odnosa z bogom in so
torej tipično teistični. Odnos z bogom je v tem pogledu za življenje človeka nujen in ga
naredi smiselnega. Drugi poudarjajo, da je življenjski smisel bistveno povezan z dušo,
ki je nesmrtna duhovna substanca. Življenje posameznika ima v tem pogledu lahko
smisel tudi brez boga, nikakor pa ne brez nesmrtne duše. Primer takšnega verovanja je
budizem, ki vidi življenjski smisel v reinkarnaciji istega samega sebe. Sodobnejši,
ateistični pogledi (npr. raeljanci) podobno vidijo smisel človeškega življenja v
reprodukciji potencialno stalne duše v vedno znova kloniranem telesu. Svetovni nazori,
ki temeljijo na naravnem, izhajajo iz predpostavke, da ima človeško življenje smisel
tudi v primeru neobstoja boga ali nesmrtne duše. Za smisel življenja v tem primeru
popolnoma zadošča fizični svet. Tovrstni koncepti so bodisi subjektivni bodisi
objektivni. Prvi poudarjajo, da so stvari, ki delajo življenje smiselno, odvisne od
subjekta. Določena življenjska orientiranost (npr. čutenje, nagnjenje, izbira, ljubezen)
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pomagajo narediti življenje smiselno. Takšna so zlasti new age gibanja, ki temeljijo na
samomotivaciji in osebnostni ter duhovni rasti. Drugi pa poudarjajo, da človeško
življenje naredijo smiselno prizadevanja v fizičnem svetu, ki imajo zaznavne posledice
za skupnost (npr. dobrodelnost, aktivno državljanstvo, izumiteljstvo). Ti koncepti
gradijo na prepričanju, da človek ni nesmrten sam po sebi, ampak po svojih delih.
(Smrke 2006, 117; 118) Z vidika človeka, ki išče smisel svojega obstoja, sta vera in
svetovni nazor lahko popolnoma enakovredna pripomočka.
Svetovni nazor svojo moč preoblikovanja praviloma utemeljuje na lastnih močeh
človeka in sveta. Pojem svetovnega nazora izhaja zlasti iz prizadevanj sekularnih
modernističnih filozofov (npr. Hegel, Nietzsche, Marx). Ti so poskušali resničnost
opredeliti in preoblikovati v skladu z notranjo logiko oziroma zakonitostmi zaprtega
filozofskega sistema. Tipični svetovni nazor vključuje progresivni fantazijski svet
modernega socialnega inženiringa in sodobnih konstitucionalistov, ki si prizadevajo
reformirati družbo v skladu z neko vrednoto, ki naj bi bila po njihovem mnenju
temeljna. Pojem svetovnega nazora pa v zadnjem obdobju zajema tudi ideološka
množična gibanja, ki poskušajo preoblikovati dano ureditev bitja (tj. človeško naravo)
preko kolektivnega političnega dejanja. Tovrstno razumevanje in odnos do resničnosti
je poskus občutljivega odgovora človeštva na njegove najbolj pereče probleme, kot so
revščina, bolezen, lakota, brezdomstvo, vojna, kriminal, nepravičnost, naravne nesreče
in smrt. Svetovni nazor je v tem pogledu neke vrste vera človeštva v dobro, njeno
središče čaščenja je človek in ne neko božanstvo. (Clinton 1997, 175–177) Fenomen
prepričanja oziroma svetovnega nazora je nastal zlasti zaradi razočaranja nekaterih
mislecev nad učinkovitostjo vere, ki povprečnemu posamezniku ni bila sposobna
zagotoviti ustrezno dostojnega življenja ali vsaj prepričljivega upanja nanj.
USRS je odločilo, da varstvo svobode veroizpovedi poleg verskih opredelitev uživajo
tudi opredelitve in prepričanja s področja etike oziroma morale. To so zlasti vsa
teistična, ateistična in neteistična prepričanja, ki jih je mogoče opredeliti tudi kot
svetovnonazorske opredelitve. Gre za filozofske ali ideološke teorije, za miselne
sisteme, ki razlagajo človeka, njegovo bistvo in svet človekovega prebivanja. Tovrstna
razlaga lahko izhaja z neke višje, metafizične ravni, vendar to za pravno kvalifikacijo ni
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pomembno. Opredelitve in prepričanja, ki uživajo pravno varstvo na podlagi verske
svobode, morajo izkazovati konsistentnost, tehtnost, resnost, kohezivnost in
pomembnost v svojih notranjih in zunanjih lastnostih. Zato USRS zavzema stališča, da
ugotovitve o vsebini svobode vere praviloma (tj. pod določenimi pogoji) veljajo tudi za
druge, neverske oziroma nekonfesionalne svetovnonazorske opredelitve in prepričanja.
Politične, znanstvene, estetske, zgodovinske in druge opredelitve ali prepričanja ne
uživajo varstva svobode veroizpovedi. Takšne opredelitve ali prepričanja uživajo
pravno varstvo na podlagi drugih določb URS, zlasti na podlagi svobode izražanja iz
prvega odstavka 39. člena URS in svobode znanosti in umetnosti iz 59. člena URS. Ob
navedenem USRS ugotavlja, da ureditev pravnih položajev (tj. pravic in dolžnosti)
posameznih (istovrstnih ali različnih) subjektov v različnih zakonih še ne pomeni samo
po sebi (lat. per se) neupravičenega razlikovanja med temi subjekti, npr. med verskimi
skupnostmi in svetovnonazorskimi skupnostmi. (U-I-92/07, 75; 79; 139) USRS
priznava veliko mero kvalitativne podobnosti med pojavom vere in svetovnega nazora.
Danska pravni položaj svetovnonazorskih skupnosti ureja samo na podlagi splošne
svobode združevanja, ki sicer velja za vse civilnodružbene skupine. Svetovnonazorskim
skupnostim ne omogoča ureditve položaja na podlagi posebne svobode združevanja, ki
je rezervirana samo za cerkve ali druge verske skupnosti. Cerkve ali druge verske
skupnosti se z vidika pravnega reda delijo na tri skupine. Prvo skupino predstavljajo
priznane cerkve ali druge verske skupnosti. Drugo skupino predstavljajo cerkve ali
druge verske skupnosti, pooblaščene za javnoveljavno sklepanje zakonske zveze. Pogoj
za to sta jasna organizacijska struktura in zastopništvo cerkve ali druge verske
skupnosti. Cerkev ali skupnost mora imeti številčno članstvo, jasno versko identiteto z
izdelano doktrino in kultom, ki sta pravno sprejemljiva in nista v nasprotju z javno
moralo. Za duhovnike te skupine cerkva ali drugih verskih skupnosti ni nujno, da so
državljani države registracije, morajo pa dobro znati danski jezik. Duhovniki morajo
izjaviti, da bodo spoštovali državno zakonodajo in vladne odločitve ter sekularni značaj
obreda sklenitve zakonske zveze. V to skupino cerkva ali drugih verskih skupnosti se ne
morejo uvrstiti verska gibanja ali filozofska in znanstvena prepričanja. Tretjo skupino
predstavljajo cerkve ali druge verske skupnosti brez formalnega priznanja države.
Pravno priznani status cerkve ali druge verske skupnosti jim omogoča pridobitev

99

davčnih oprostitev in olajšav. Nova verska gibanja in filozofska prepričanja z
alternativnim pristopom do tradicionalne zahodne kulture in z interesi v duhovnosti,
misticizmu, holističnih idejah, reinkarnaciji ipd. lahko delujejo na podlagi ustavno
zagotovljene in varovane svobode združevanja. Tovrstna združenja se ne morejo
registrirati kot cerkve ali druge verske skupnosti in uživati enakega pravnega položaja.
(Dübeck 2005, 61–63; Fox 2008, 115) Danska ureditev pravnoformalno ohranja
razlikovanje med pojavom vere in svetovnega nazora. Teh dveh pojavov ne regulira z
istim pravnim aktom.
Osrednja francoska ureditev loči med religioznim, splošnokoristnim in pridobitnim
namenom ustanovitve pravne osebe in določa tej delitvi ustrezne pravne oblike. Cerkve
ali druge verske skupnosti smejo imeti izključno religiozni namen ustanovitve in
delovanja. Razlikovati jih je potrebno od kulturnih, pridobitnih, zdravstvenih in ostalih
oblik delovanja. (Basdevant-Gaudemet 2005, 166; Fox 2008, 135) Irska zavrača enako
pravno obravnavanje humanističnih in verskih idej. V zvezi s pravnim položajem
svetovnonazorskih skupnosti je pomembna odločitev irskega tribunala za enakost, ki
izraža dvom, da je humanistične ideje (in posledično skupnosti) pravno mogoče
obravnavati enako kot verske. Opozarja na odločitev irskega vrhovnega sodišča, da je
pojma religiozno prepričanje in religiozna denominacija potrebno razumeti tako, da
zajemata najrazličnejše cerkve ali druge verske skupnosti ter kongregacije pod
katerimkoli imenom. (Brennan 2008, 140; Fox 2008, 121)

Nizozemska ne ureja cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti v enem
zakonu. Svetovnonazorske skupnosti so praviloma registrirane v obliki nepridobitne
pravne osebe zasebnega prava. Cerkve ali druge verske skupnosti so pravne osebe
civilnega prava. Zakonik civilnega prava jih označuje za svojevrstni (lat. sui generis)
zasebnopravni tip. Njihov pravni položaj se zato razlikuje od pravnega položaja drugih
pravnih oseb, kot so društva ali fundacije. Predvsem imajo cerkve ali druge verske
skupnosti veliko avtonomijo pri določanju svojega notranjega organizacijskega ustroja.
Zakonik civilnega prava glede tega določa le to, da se cerkve ali druge verske skupnosti
upravljajo na podlagi lastnih pravil, dokler ne pridejo v konflikt z državnim pravom.
Cerkve ali druge verske skupnosti lahko delujejo tudi izven svoje svojstvene (lat. sui
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generis) pravne oblike. Zlasti nekrščanske verske skupnosti svoj pravni položaj pogosto
uredijo izključno na civilni zasebnopravni podlagi, v obliki društva, zavoda ali
ustanove. (Van Bijsterveld 2005, 375–376; Fox 2008, 134) Francoska, irska in
nizozemska ureditev pravnotehnično ločujejo med cerkvami ali drugimi verskimi in
svetovnonazorskimi skupnostmi. Delovanje teh skupnosti ni vezano na isto pravno
podlago.
Sodna praksa ESČP kaže, da pravno zaščito verske svobode uživajo teistična,
neteistična in ateistična prepričanja. To so prepričanja, ki razlagajo smisel življenja,
posredujejo norme moralnega delovanja in so pomembna za identiteto posameznika kot
osebnosti. Navznoter morajo imeti določeno mero skladnosti in resnosti, navzven pa se
morajo manifestirati v obliki bogočastja, nauka in prakse,imeti pa morajo tudi pomen za
življenje pripadnikov. Pravno zaščito svobode vere uživajo prepričanja, ki so
dobrodošla v demokratični pluralni družbi in niso v nasprotju z dostojanstvom človeka.
Takšna prepričanja so mdr. krščanstvo, judovstvo, islam, hinduizem, budizem,
Jehovove

priče,

scientologi,

pacifizem,

komunizem,

ateizem,

agnosticizem,

skepticizem, pro-life gibanja in do neke mere tudi fašistična ter antisemitska
prepričanja. Za pravno zaščito svobode veroizpovedi po določbah EKČP ne zadošča že
samo subjektivno prepričanje; nasprotovanje uveljavljeni, razširjeni in tradicionalni
veri; nedoločno stališče ali ideje; politična opredelitev ali filozofska pozicija. Pravna
kvalifikacija svobode vesti iz 9. člena EKČP zahteva dokaz zunanje manifestacije vere
ali prepričanja v obliki bogočastja, nauka in prakse. ESČP je namreč že večkrat
odločilo, da pravno zaščito verske svobode uživajo le tiste vere in prepričanja, ki med
svojimi konstitutivnimi elementi vsebujejo določeno bogočastje, nauk in prakso
pripadnikov. Pri tem je pojem »prepričanje« sodišče razumelo tako široko, da je vanj
vključilo tudi pacifizem (Arrowsmith proti Združenemu kraljestvu iz leta 1978),
komunizem (Hazar, Hazar in Arcik proti Turčiji iz leta 1991), ateizem (Angeleni proti
Švedski iz leta 1986), agnosticizem, skepticizem (Kokkinakis proti Grčiji iz leta 1993)
in t. i. pro-life gibanja oziroma gibanja proti umetni prekinitvi nosečnosti (Platform
»Ärtze für das Leben« proti Avstriji iz leta 1986). Pri tem skladno z novejšo prakso
ESČP breme dokazovanja iskrenosti in avtentičnosti verovanja ni več na pripadnikih
netradicionalnih ver in prepričanj in je sodišče pravno zaščito svobode vere priznalo
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tudi manjšinskim gibanjem, kot je druizem. Sodba v zadevi Campbell in Cosans proti
Združenemu kraljestvu iz leta 1982 določa, da mora pojem »prepričanje«, ki uživa
pravno varstvo svobode veroizpovedi, vključevati določeno mero skladnosti, resnosti in
pomembnosti za življenje pripadnikov. Takšno kvalificirano prepričanje je npr. lahko
starševsko prepričanje, da je telesno kaznovanje otrok nesprejemljivo.
Pravna zaščita verske svobode v sistemu EKČP zajema tudi pravico do
neizpovedovanja kakršnekoli vere ali prepričanja. Ta zaščita ni rezervirana samo za
razširjene, uveljavljene in tradicionalne vere in prepričanja, ki imajo izdelano
organizacijsko strukturo. S sodbo v zadevi X proti Nemčiji iz leta 1981 pa je ESČP
odločilo, da močno subjektivno osebno prepričanje še ne zadošča za kvalifikacijo vere v
skladu z določbami EKČP (npr. želja po raztrosu pepela trupla izven uradnega
pokopališča), če ne vključuje skladnega pogleda na temeljna vprašanja človeške
eksistence. Pravne zaščite tudi ne uživata prizadevanje za uzakonitev evtanazije ali
promocijo mehkih drog kot posebnega zakramenta prepričanja. Zgolj nasprotovanje
uveljavljeni, razširjeni in tradicionalni veri (npr. krščanstvu) še ne zadošča za
konvencijsko pravno varstvo. (Taylor 2005, 207–209) ESČP je odprto širjenju pravne
zaščite na različna prepričanja, vendar pri tem postavlja jasne in zahtevne kriterije
oziroma merila o upravičenosti. V primeru izpolnjevanja le-teh jim z vidika pravne
zaščite priznava popolno sorodnost oziroma istovetnost.
Skladno z ureditvijo EKČP namreč namen instituta svobode vere ni zagotavljanje
pravnega varstva neomejeno širokemu krogu ver in prepričanj. Kljub vsemu naj bi bil
institut namenjen predvsem tradicionalnim verskim praksam. Za svoje pripadnike mora
vera opravljati funkcijo razlage smisla življenja in prikaza norm moralnega delovanja.
Opozarjati mora na poslednje reči človeškega življenja, na najbolj globoke skrbi
človeka, ki jim posameznik ni pripravljen odvzeti veljave. Za sodno prakso sodišč to
pomeni navzočnost verovanja v nadnaravno, izdelan koncept človekove narave in mesta
človeka v vesolju, podreditev določenim normam vedenja in obstoj zaznavne skupine
pripadnikov vere ali prepričanja. Pravno zaščito svobode veroizpovedi morajo skratka
uživati vsa prepričanja, pomembna za identiteto človeka kot osebnosti. Pravne zaščite
verske svobode ne uživajo nejasna in nedoločna stališča ali ideje. Če ideja ni filozofsko
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pogojena oziroma pritožnik očita zgolj neprimernost, se ni mogoče sklicevati na pravno
varstvo svobode vere. Tako je ESČP odločilo s sodbo v zadevi X, Y in Z proti
Združenemu kraljestvu iz leta 1982. Mejo v pravnem varstvu vere in prepričanja je
ESČP postavilo tudi s sodbo v zadevi M. A. B., W. A. T. in J. A. Y. T. proti Kanadi iz
leta 1994. Prepričanje, ki npr. izključno ali pretežno sestoji iz čaščenja in distribucije
narkotikov, je izločilo iz kroga pravno varovanih dejanskih stanov oziroma življenjskih
situacij. Pravne zaščite svobode veroizpovedi tudi ne uživajo usmeritve in pozicije, ki
so zgolj politične ali filozofske. Te imajo pravno varstvo zagotovljeno na podlagi
svobode izražanja iz 10. člena EKČP, svobode združevanja na podlagi 11. člena EKČP
in pravice do zasebnosti in družinskega življenja iz 8. člena EKČP. Obseg upravičencev
pravnega varstva na podlagi verske svobode namreč ne sme biti preširok, ker bi to
negativno vplivalo na pravno varnost oziroma pravni sistem družbe. Če bi vsakdo imel
možnost svobodno izvrševati vsakršno vero oziroma religijo ali prepričanje, bi to
praktično onemogočilo delovanje države in napravilo odvečne ostale pravice in
svoboščine, ki jih zagotavljajo in varujejo ostale določbe EKČP. (Evans C. 2003, 54–
66) Skladno s tem je v zadevi Arrowsmith proti Združenemu kraljestvu iz leta 1981
ESČP odločilo, da vsa in vsakršna dejanja, motivirana s prepričanji, ne uživajo
avtomatsko pravne zaščite instituta svobode vere. ESČP je zavzelo stališče, da nekatera
prepričanja enostavno ne sestavljajo tistih prepričanj, ki sodijo v smisel zaščite svobode
veroizpovedi. Starodavnost, razodeti značaj, obstoj svetih spisov, verovanje v vrhovno
bitje in zbirka moralnih ter družbenih norm še niso dovolj za razlikovanje vere in
prepričanja od političnih ideologij. Skladno s sodbo ESČP v zadevi Campbell in Cosans
proti Združenemu kraljestvu iz leta 1982 pojem »prepričanje« tudi ni istoveten s
pojmoma »mnenje« in »ideja«. Kot rečeno, morajo prepričanja, ki sodijo v obseg
zaščite verske svobode, med svojimi bistvenimi elementi izkazovati obstoj zunanje
manifestacije prepričanja skozi bogočastje in nauk. In tovrstno prepričanje sestoji
predvsem iz določene notranje skladnosti, resnosti in pomembnosti. Takšne lastnosti je
ESČP priznalo tradicionalnim svetovnim veram (npr. krščanstvu, judovstvu, islamu,
hinduizmu, budizmu) in številnim mlajšim in manj razširjenim verskim skupnostim
(npr. Jehovovim pričam, Scientološki cerkvi). Te lastnosti so bile s sodbo sodišča
priznane dobro uveljavljenim šolam mišljenja. (Evans M. 2009, 294; 1997, 251; 290–
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293; 350–351) Mednje se umeščajo humanizem, agnosticizem, ateizem, materializem in
racionalizem.
Humanizem zagovarja stališče, da je človek sam odgovoren za svojo usodo. Pri tem je
omejen samo s svojimi sposobnostmi in fizičnim ter socialnim okoljem, v katerem se
nahaja. Tipični humanist je prepričan, da človek lahko živi zadovoljivo življenje brez
vere v božanstvo, nesmrtno človeško dušo ali obstoj stvariteljske inteligence vesolja.
Človekovemu dostojanstvu ustrezno življenje in ravnanje je po njegovem mnenju
utemeljeno v razumnosti, dobrovoljnosti in izkušenosti. Agnostik je mnenja, da na
vprašanja o obstoju nevidnih duhov in življenja po smrti ni mogoče odgovoriti oziroma
človek trenutno še ne razpolaga z ustreznim znanjem. Ateist zavrača vsakršno idejo o
obstoju nevidnih duhov in življenja po smrti. Materialist meni, da v vesolju obstaja
samo ena substanca. Ta je po svoji naravi fizična, empirična oziroma materialna. Vse,
kar obstaja, obstaja v obliki materije in energije. Vsakršna ideja duhovne substance je
iluzija. Nadnaravni, okultni oziroma paranormalni pojavi in izkustva življenja po smrti
ne obstajajo. Tovrstne stvari so bodisi iluzija bodisi jih je mogoče pojasniti s fizikalnimi
zakoni. Racionalizem je nereligiozni verski sistem, ki ga je v 17. stoletju začel razvijati
francoski filozof Rene Descartes. Racionalizem priznava za resnično le tisto, kar je
očitno in razločljivo človekovemu razumu. (Murray 2006, 9–13) Prepričanja in vere, ki
želijo uživati pravno varstvo svobode vere, morajo razvidno izkazovati lastno formalno
vsebino. Pravno so varovana tista prepričanja, ki imajo jasno lastno formalno vsebino,
čeprav niso organizirana kot tradicionalne svetovne vere. To so npr. tudi filozofska
prepričanja oziroma ideje, ki temeljijo na človeškem znanju in razumevanju sveta,
življenja in družbe in jih oseba sprejme in izkazuje v skladu s svojo zavestjo. Gre za
človekov pogled na svet in koncept njegovega obnašanja v družbi. Ta prepričanja
morajo biti vredna spoštovanja v demokratični družbi in ne smejo nasprotovati
dostojanstvu človeka. (Evans M. 2009, 294; 1997, 251; 290–293; 350–351) ESČP je
vztrajno v zahtevah, da si pravno varstvo EKČP zaslužijo le logično koherentne ideje, ki
prispevajo k demokratičnosti oziroma pluralnosti evropske družbe in izkazujejo
spoštovanje do dostojanstva človeške osebe.
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OVSE izpostavlja, da izvrševanje kolektivnega vidika svobode veroizpovedi
pripadnikom svetovnonazorskih prepričanj ne sme biti krateno. Vendar to stališče ne
vključuje nujno pravice do svetovnonazorske skupnosti kot posebne oblike pravne
osebe. Po eni strani je pri definiranju pojmov vera ali sekta, kult in tradicionalno verstvo
napačno zahtevati navzočnost vere v božanstvo. Po drugi strani pa je upoštevajoč
mednarodne standarde varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin nemogoče
govoriti o veri brez pripadajočega pojma prepričanje. Ta pojem mora vključevati
globoka zavestna prepričanja o temeljih človeka in sveta. Zato morajo biti tudi pravice
nevernih ustrezno zaščitene. Države morajo preveriti svojo zakonodajo z vidika
diskriminacije proti nevernim. (ODIHR 2004, 8) Sekularna družba ni edina ureditev
življenja skupnosti. Velik del sveta obvladujejo politične ureditve, ki učinkujejo
teokratično oziroma omejujejo splošno svobodo (nevernega ali drugače vernega)
posameznika (npr. islamske države). Po mnenju OVSE je zato pravna zaščita tako
religioznih kot nereligioznih prepričanj nujno potrebna.
Poleg tega so verska in svetovnonazorska prepričanja gradnik človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Verovanjski in svetovnonazorski sistemi so si istovetni v tem, da
za posameznika vzpostavljajo možnost za vrednostno odločanje, ki je bistvo moralnega
človeka oziroma njegovega dostojanstva. Verska in na splošno nazorska svoboda je
vogelni kamen zgradbe človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Svobodno iskanje in
sprejemanje osebnih nazorov je pogoj, da je človek svobodna, neodvisna in odgovorna
osebnost, ki ve, kaj mora narediti, in je svoje dejanje oziroma opustitev tudi zmožen
utemeljiti. (Stres 1989, 154–155) Vera ni zgolj verovanje v boga ali božanstva, ampak
je poenoten sistem prepričanj in praks, ki temelji na klasifikaciji družbene resničnosti v
sveto in svetno. Ta prepričanja in prakse združujejo njihove privržence v vrednostno
skupnost. (Turner 2011, 35) Pri prizadevanju biti dober človek in dober državljan imajo
verovanjski in svetovnonazorski sistemi praviloma enakovredno pozitivno vlogo.
Svetovnonazorska prepričanja morajo enako pravno zaščito kot verska prepričanja
zagotovo uživati takrat, ko so v svojih sestavnih elementih podobna tradicionalnim
svetovnim veram. Pomembno je, da prepričanje v življenju posameznika zavzema
enako pomembno mesto, kot ga v življenju vernika vere zavzema bog. Pravno varovano
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prepričanje ni znanstveni model razlage sveta, čeprav razlaga njegovo osnovno
strukturo in način delovanja. Varovano prepričanje prav tako ni niti individualni niti
splošni pogled na družbo. Pravno zaščiteno prepričanje mora vsebovati razumevanje
človečnosti, človeškega življenja in moralo človeka. Zahteva navzočnost usklajenega
sklopa idej o temeljnih vprašanjih človeške eksistence. Svetovnonazorska prepričanja so
primerljiva z verskimi takrat, ko so konstitutivni elementi dostojanstva in integritete
posameznika. Posamezniku morajo torej osmišljati neznano, mu omogočati razvitje
občutka za dobro in zadevati odgovor na njegovo mesto v družbi in svetu. Verovanje v
(enega) boga, ki je skupna točka judovstva, krščanstva in islama, ne zadošča za
definicijo vere. Takšna definicija namreč izpušča politeistične vere (hinduizem) in
religije, ki sploh ne omenjajo boga (budizem). Splošna deklaracija o človekovih
pravicah izpušča definicijo pojma vera prav z namenom, da bi bilo v ta pojem mogoče
vključiti tako teistična kot neteistična in ateistična prepričanja. To pomeni, da s
pravnega vidika ni potrebe po ostri zamejitvi med vero in ostalimi prepričanji. Vere in
prepričanja, ki uživajo pravno varstvo verske svobode, je mogoče opredeliti vsebinsko,
po analogiji in teleološko. Vsebinska opredelitev tradicionalno zatrjuje, da je vera
pogojena z verovanjem v boga ali drugo vrhovno bitje. Kot že ugotovljeno, je takšna
teistična definicija pomanjkljiva, ker ne zajame številnih duhovnih prepričanj, ki ne
vsebujejo koncepta zunanjega vrhovnega bitja. Vero je zato vsebinsko bolj primerno
opredeliti kot skrb za človekove poslednje reči, tj. skrbi, ki so končne v svoji
absolutnosti, nepogojenosti in neopredeljivosti ter dajejo človeškemu življenju smisel in
umeritev. To so skrbi, ki imajo nadčasne posledice, so neracionalne (tj. temelječe na
verovanju) in zadevajo domnevne lastnosti vesolja, o katerih je oseba iskreno
prepričana. Sicer pa sam pristop vsebinske opredelitve vere pomeni, da samoopredelitev
za vero ni mogoča. Opredelitev vere po analogiji bi pomenila, da prepričanja uživajo
enak pravni status kot vere, če vsebujejo elemente, primerljive z elementi tradicionalnih
svetovnih ver oziroma so navzven vidna kot le-te. Ti elementi so: verovanje v boga ali
vrhovno bitje, skladen pogled na svet in vlogo človeka v njem, verovanje v življenje po
smrti, odnos z bogom preko bogočastja in molitve, obstoj iz božje narave oziroma
božjega nauka izvedenih moralnih norm, obstoj pokore in odpuščanja grehov, obstoj
svetih besedil in obstoj organizirane strukture cerkve oziroma verske skupnosti. Ob tem
je pomembno opozoriti, da noben od naštetih elementov ni odločujoč ali nepogrešljiv za
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enakopravno obravnavo vere in prepričanja. Politeistična ali ateistična prepričanja so
lahko del koncepta svobode vere. Teleološka opredelitev vere pa se sprašuje, zakaj vera
uživa posebno pravno varstvo instituta svobode veroizpovedi. To varstvo se posledično
razteza na tiste dejanske stane in življenjske situacije, ki izpolnjujejo enak namen kot
vera. Zgodovinsko gledano je bila vera varovana kot političen in pragmatičen odgovor
na verske konflikte. Drugi razlog varovanja zadeva vero kot izraz osebne avtonomije
človeka in njegove identitete posameznika oziroma dela kolektiva. Verska svoboda je
lahko videna tudi kot del kulturne raznovrstnosti, ki jo pluralna in svobodna družba
priznava in pospešuje. Četrti razlog zadeva posebnost vere kot sistema, ki ne temelji na
razumu, ampak na verovanju, in zato potrebuje posebno pravno zaščito. To velja še
toliko bolj, ker imajo iracionalni pogledi pogosto velik vpliv na življenje sekularne
družbe. Vera poleg tega pomaga posamezniku, da se lažje sooča z neznanim in
težavnim v življenju in s tem pozitivno vpliva na blagostanje oziroma kvaliteto bivanja
človeka. (Vickers 2008, 13–24)

Veliko je torej sorodnosti med fenomenom vere in svetovnega nazora oziroma
prepričanja. Oba fenomena praviloma predstavljata temeljna prepričanja posameznika,
odgovarjata na njegova temeljna vprašanja in imata vpliv na njegova temeljna dejanja.
Svojo funkcijo opravljata kvalitativno vsak na svoj način oziroma z drugega izhodišča.
Nereligiozni verski sistemi, za razliko od religioznih, navadno ne obsegajo teologije, ki
bi zatrjevala obstoj nevidnih duhov, življenja po smrti in obredov oziroma ritualov, ki
lahko vplivajo na tek dogodkov. Kljub temu so si vse vere in svetovni nazori sorodni v
tem, da je njihova naloga osmisliti življenje posameznika. Vera in svetovni nazor sta si
po svoji vsebini koherentna, ko imata dejanski vpliv na življenje več posameznikov, ne
izključujeta sobivanja z ostalimi prepričanji in ne grozita z nasilnim spreminjanjem
oziroma odvzemanjem ustavnih vrednot ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V
tem primeru si zagotovo zaslužita enakovrstno pravno zaščito in priznanje. Evropske
države k temu zavezuje zlasti načelo demokratične pluralnosti. Vendar pravo ni dolžno
vsega varovati v okviru enega pravnega instituta ali akta oziroma zakona. Pomembna je
kvalitativna zaščita pravic in dolžnosti oziroma vsebinsko primerljiva ureditev pravnega
razmerja sorodnih družbenih pojavov.
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Cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti ni potrebno obravnavati
skupaj v enem zakonu. Konsistentne, tehtne, resne, kohezivne in pomembne opredelitve
s področja etike oziroma morale lahko enakovredno varstvo svobode vere kot verska
prepričanja uživajo tudi na podlagi drugega zakona oziroma pravnega akta. Pripadniki
različnih svetovnih nazorov ali prepričanj kolektivni vidik svobode veroizpovedi lahko
uresničujejo s povezovanjem v druge pravne oblike (npr. društva, zavodi) ali celo na
neformalen način, brez posebne pravne oblike in postopka registracije (npr. družba po
obligacijskem pravu). Posebna pravna oblika svetovnonazorske skupnosti in postopek
registracije nista bistvena pogoja za uživanje verske svobode. Institucionalizirana
konsistentna, tehtna, resna in kohezivna teistična, ateistična ali neteistična
svetovnonazorska prepričanja oziroma skupnosti, ki so pomembna za življenje ljudi,
morajo sicer biti deležna enakopravnega obravnavanja kot verska prepričanja oziroma
skupnosti. Dejanski stan svetovnonazorskih skupnosti je v takšnem primeru v bistvenem
enak življenjskemu položaju cerkva ali drugih verskih skupnosti. V tovrstnih primerih
med svetovnim nazorom in vero ne obstaja tolikšna razlika, da bi bilo različno urejanje
pravnega položaja cerkve ali druge verske in svetovnonazorske skupnosti pravno
utemeljeno. Vendar to še zdaleč ne pomeni, da bi bilo cerkve ali druge verske in
svetovnonazorske skupnosti nomotehnično nujno obravnavati skupaj v enem zakonu.
Tezam za redefinicijo je mogoče pritrditi v logiki, da bi bilo s povezovanjem v
svetovnonazorske skupnosti, ki bi bile samostojne pravne osebe, posameznikom lažje
celoviteje, dejavneje in bolj praktično uresničevati kolektivni vidik svobode vere.
Vendar, kot rečeno, lastna pravna osebnost in možnost registracije nista temeljna pogoja
za uživanje svobode veroizpovedi. To človekovo pravico in temeljno svoboščino je
mogoče uresničevati tudi na manj uniformen način.

Tudi Danska, Francija, Irska in Nizozemska cerkva ali drugih verskih in
svetovnonazorskih skupnosti ne obravnavajo v enem zakonu. Za cerkve ali druge verske
skupnosti določajo posebno in izključno pravno obliko. Prav tako sodna praksa ESČP
kaže, da pravno zaščito verske svobode uživajo le teistična, neteistična in ateistična
prepričanja, ki razlagajo smisel življenja in posredujejo norme moralnega delovanja in
so pomembna za identiteto posameznika kot osebnosti. Navznoter morajo imeti ta
prepričanja določeno mero skladnosti in resnosti, navzven pa se morajo manifestirati v
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obliki bogočastja, nauka in prakse ter imeti pomen za življenje pripadnikov. Pravno
zaščito svobode vere uživajo prepričanja, ki so dobrodošla v demokratični pluralni
družbi in niso v nasprotju z dostojanstvom človeka. Kot rečeno, so takšna mdr.
krščanstvo, judovstvo, islam, hinduizem, budizem, Jehovove priče, scientologi,
pacifizem, komunizem, ateizem, agnosticizem, skepticizem, pro-life gibanja in do
neke mere tudi fašistična in antisemitska prepričanja. Za pravno zaščito svobode
veroizpovedi po določbah EKČP ne zadošča že samo subjektivno prepričanje;
nasprotovanje uveljavljeni, razširjeni in tradicionalni veri; nedoločno stališče ali ideje;
politična opredelitev ali filozofska pozicija. Skladno s stališčem OVSE morajo
pripadniki svetovnonazorskih prepričanj sicer imeti možnost, da izvršujejo kolektivni
vidik verske svobode., vendar to ne vključuje nujno tudi pravice do svetovnonazorske
skupnosti kot posebne oblike pravne osebe. Razlika med vero in svetovnim nazorom je
v tem, da nazor moč preoblikovanja utemeljuje na lastnih močeh človeka in sveta,
čeprav naj bi bil tudi svetovni nazor vezan na neko nadčasovno avtoriteto, kot mora biti
vera povezana s transcendentnim. Preoblikovalna moč vere je utemeljena na
neodvisnem tretjem, na nadnaravnem, na božanstvu, ki presega oblast človeka in sveta
oziroma je izven nje. Svetovnonazorski sistemi naj ne bi obsegali teologije, ki zatrjuje
obstoj nevidnih duhov, življenja po smrti in obredov oziroma ritualov, ki lahko vplivajo
na tek dogodkov na svetu oziroma v življenju človeka.
V ustavni praksi naj bi pojem prepričanja oziroma svetovnega nazora nastal prav zato,
ker pojem vera v bistvenem ne obsega enakega življenjskega položaja, kar je ključno za
enako pravno urejanje ločenih fenomenov. Vera naj bi predstavljala temeljna
prepričanja človeka, odgovarjala naj bi na temeljna vprašanja in imela vpliv na temeljna
dejanja posameznika. Po drugi strani naj bi si bili vse vere in svetovni nazori sorodni v
tem, da je njihova naloga osmisliti življenje posameznika. Verska in svetovnonazorska
prepričanja naj bi bila gradnik človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Verovanjski in
svetovnonazorski sistemi naj bi si bili istovetni v tem, da za posameznika vzpostavljajo
možnost za vrednostno odločanje, ki je bistvo moralnega človeka oziroma njegovega
dostojanstva. O nekakšni sorodnosti med vero in svetovnim nazorom bi bilo mogoče
govoriti kvečjemu takrat, ko je versko ali svetovnonazorsko prepričanje objektivno in
ne le subjektivno. Svetovnonazorska prepričanja torej uživajo enako pravno zaščito kot
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verska prepričanja takrat, ko so v svojih sestavnih elementih podobna tradicionalnim
svetovnim veram. Pomembno je, da prepričanje v življenju posameznika zavzema
enako pomembno mesto, kot ga v življenju vernika zavzema bog. Pravno varovano
prepričanje ni znanstveni model razlage sveta, čeprav razlaga njegovo osnovno
strukturo in način delovanja. Varovano prepričanje prav tako ni niti individualni niti
splošni pogled na družbo. Pravno zaščiteno prepričanje mora vsebovati razumevanje
človečnosti, človeškega življenja in moralo človeka. Zahteva navzočnost usklajenega
sklopa idej o temeljnih vprašanjih človeške eksistence. Svetovnonazorska prepričanja so
primerljiva z verskimi takrat, ko so konstitutivni elementi dostojanstva in integritete
posameznika. Posamezniku morajo torej osmišljati neznano, mu omogočati razvitje
občutka za dobro in zadevati odgovor na njegovo mesto v družbi in svetu.

3.2.2 Registracija verskih skupnosti
Na področju registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti izvršilnoupravna teza
določa, da je potrebno postopek za registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti
prenoviti tako, da bo »pridobitev pravnoorganizacijske oblike verske skupnosti lahko
dostopna«. Postopek registracije in pridobitev pravne osebnosti sta običajno močno
povezana oziroma soodvisna postopka. Uspešno izveden postopek registracije je
navadno pogoj za pridobitev pravne osebnosti. Cerkev ali drugo versko skupnost naj bi
lahko »ustanovile tri poslovno sposobne osebe, brez dodatnih pogojev«. Register cerkva
ali drugih drugih verskih skupnosti naj bi se »vključil v Poslovni register«. (UVS
27.10.2010, 19–21) Teza izhaja iz predpostavke, da so predlagani pogoji za registracijo
oziroma vpis cerkve ali druge verske skupnosti v register ustavna nujnost in
mednarodnopravna ter primerjalnopravna večja ustreznost. Lahko dostopnost
pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti je mogoče prepoznati v
irski ureditvi in priporočilih OVSE. Otežena dostopnost pa je razvidna v stališčih
USRS, avstrijski, češki, estonski, finski, madžarski, poljski, portugalski in slovaški
ureditvi. Prav tako oteženi dostopnosti ne nasprotuje Beneška komisija.

Lahka dostopnost pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti
preprečuje diskriminacijo med cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi pri nastopanju
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v pravnem prometu in diskriminacijo pri sofinanciranju dejavnosti cerkva ali drugih
verskih skupnosti s strani države. Obstajata zlasti dve različni področji, kjer lahko
prihaja do nedopustne diskriminacije med posameznimi verami, ki so organizirane v
obliki cerkve ali druge verske skupnosti. Prvo področje je temeljno državno priznanje
pravne osebnosti in osnovnih pravic, ki pripadajo temu statusu. Status pravne osebe je
ključen, ker brez njega cerkev ali druga verska skupnost v praksi ni sposobna
učinkovito opravljati verske dejavnosti oziroma dosegati svojega namena in ciljev.
Sodobna cerkev ali druga verska skupnost mora biti s sekulariziranim pravnim redom v
stiku na vse mogoče načine, če želi opravljati svoje poslanstvo in slediti svoji viziji in
strategiji. Ker je pridobitev pravne osebnosti povezana z določenim postopkom
registracije, mora biti registracijski sistem usklajen z določbami prava človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Konkretni pogoji za registracijo cerkva ali drugih verskih
skupnosti morajo biti skladni z mednarodnimi standardi svobode združevanja in
povezani s svobodo vere. Zakonodajo s področja registracije in delovanja cerkva ali
drugih verskih skupnosti morajo države sprejemati z namenom spodbujanja in urejanja
verske dejavnosti. V praksi pa se velikokrat pokaže, da s tovrstnimi zakonodajnimi
ukrepi želijo države cerkve ali druge verske skupnosti nadzorovati in omejevati
izražanje vere v javnosti. Te težnje in ta trend so vidni zlasti v nekdanjih komunističnih
državah. Registracija cerkva ali drugih verskih skupnosti ne sme biti pogojena z
nerazumnimi številčnimi zahtevami. Nerazumen bi bil lahko v določenih okoliščinah
pogoj Slovaške, da je za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti potrebnih več
deset tisoč ustanoviteljev oziroma članov. Druge države za registracijo na prvi oziroma
osnovni ravni predpisujejo manjše število ustanovnih članov (npr. po nekaj sto Avstrija,
Češka in Poljska). (Temperman 2010, 253–262)
Za registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti na drugi oziroma višji ravni države
običajno predpisujejo višje minimalno število ustanovnih članov (npr. Avstrija in Češka
deset tisoč in več). Ta raven cerkvam ali drugim verskim skupnostim prinaša pravice,
ugodnosti in privilegije, ki jih osnovna raven registracije ne vsebuje. Registracija cerkva
ali drugih verskih skupnosti tudi ne sme biti pogojena z nerazumnimi zahtevami
minimalnega predhodnega obdobja delovanja v državi registracije. Tradicionalne in
nove cerkve ali druge verske skupnosti morajo namreč biti obravnavane enakopravno.
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Kljub temu številne države zahtevajo, da cerkve ali druge verske skupnosti v postopku
registracije izkažejo, da že nekaj časa delujejo v državi registracije. Za registracijo na
drugi oziroma višji ravni zahtevajo Avstrija, Češka in Portugalska več deset let
predhodnega delovanja. Registracija cerkva ali drugih verskih skupnosti nadalje ne sme
biti pogojena z možnostjo preširoke diskrecije registrskih organov pri odločanju o
registraciji. Pretirana je tudi zahteva, da je registracijo cerkve ali druge verske skupnosti
potrebno urediti na državni in lokalni ravni hkrati. Od cerkva ali drugih verskih
skupnosti je nedopustno zahtevati, da so dolžne registrskemu organu letno poročati o
svojih dejavnostih, zlasti če opustitev te dolžnosti lahko privede do odvzema statusa
registrirane cerkve ali druge verske skupnosti oziroma pravne osebnosti. Ni sprejemljiva
zahteva, da je področje ene vere v državi registracije lahko prepuščeno le eni registrirani
cerkvi ali drugi verski skupnosti. Pogoji, ki državi oziroma registrskemu organu
dopuščajo presojo o legitimnosti oziroma primernosti vsebine posamezne vere ali
prepričanja, so protipravno diskriminacijski. Končno se je potrebno zavedati, da nihče
ne potrebuje uradnega dovoljenja oziroma registracije za javno izpovedovanje svobode
veroizpovedi, bodisi individualno bodisi kolektivno. Registracija cerkva ali drugih
verskih skupnosti pred državnimi organi torej ne sme biti predpogoj za sam obstoj in
delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti. Drugo področje, kjer lahko prihaja do
nedopustne diskriminacije med posameznimi verami, ki so organizirane v cerkve ali
druge verske skupnosti, pa so kriteriji za njihovo javno financiranje. Pravica cerkva ali
drugih verskih skupnosti, da bi jih nujno financirala država, načeloma ne obstaja.
Vendar v primeru, da se država odloči omogočiti javno financiranje dejavnosti cerkva
ali drugih verskih skupnosti, tega ne sme storiti z neupoštevanjem enakopravnega
obravnavanja oziroma v obliki nedopustne diskriminacije med njimi. (262) Pomembno
se je zavedati, da ima ureditev režima registracije velik vpliv na njihovo delovanje,
zlasti z vidika medsebojnih odnosov, odnosa do svetovnonazorskih skupnosti in odnosa
do države.

Irska cerkve ali druge verske skupnosti evidentira kot gospodarske poslovne subjekte.
Cerkve ali druge verske skupnosti nimajo avtomatsko pravne osebnosti. Njihov pravni
položaj je podoben društvu, ki ni inkorporirano. Postopek za inkorporacijo cerkva ali
drugih verskih skupnosti in s tem pridobitev pravne osebnosti zagotavlja zakon s
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področja gospodarskih družb. Prav tako ne obstaja poseben postopek, ki bi cerkvam ali
drugim verskim skupnostim omogočal pridobiti status javnopravne osebe. Premoženje
cerkva ali drugih verskih skupnosti je navadno zbrano v skladih, ki jih upravljajo
župnije ali škofije oziroma drugi sestavni deli cerkva ali drugih verskih skupnosti.
(Casey 2005, 193; Fox 2008, 121) Umestitev cerkva ali drugih verskih skupnosti med
poslovne subjekte in utemeljitev njihovega pravnega statusa z zakonom s področja
gospodarskih družb poenostavlja sistem korporacijskega prava oziroma ga naredi
preglednejšega. Irska ureditev cerkva ali drugih verske skupnosti umešča v register
poslovnih subjektov.
OVSE spodbuja olajšano pridobitev pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge
verske skupnosti. To velja zlasti za tiste pravne ureditve, kjer je pravna osebnost pogoj
za uživanje in izvrševanje verske svobode. Registracija cerkva ali drugih verskih
skupnosti ne sme biti obvezujoča sama po sebi (lat. per se), čeprav je primerna za
pridobitev pravne osebnosti in podobnih ugodnosti. Posamezniki in skupine morajo
imeti možnost udejanjati svobodo vere tudi brez registracije cerkve ali druge verske
skupnosti. Visoko predpisano število ustanoviteljev oziroma članov za pridobitev
pravne osebnosti cerkve ali druge verske skupnosti zato načeloma ni dovoljeno. Kot
pogoj za registracijo tudi ni primerno postavljati dolgoletnega obstoja cerkve ali druge
verske skupnosti. V okviru postopka registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti so
vprašljivi vsi omejujoči pogoji in dolgotrajni roki. V teh postopkih tudi ni dovoljena
široka diskrecija izvršilnih in upravnih administrativnih organov. Diskrecijska pravica
uradnih organov na področju svobode veroizpovedi mora biti natančno omejena.
Vpletanje države v notranje zadeve cerkva ali drugih verskih skupnosti ni dovoljeno, ne
preko vsebinskega nadzora nad organizacijsko strukturo cerkve ali druge verske
skupnosti in ne preko nalaganja birokratskih zahtev in ovir pri kadrovskih imenovanjih
v cerkvi ali drugi verski skupnosti in pri podobnih vprašanjih. Na področju verske
svobode so določbe z retroaktivno veljavnostjo močno vprašljive, zlasti pri zahtevah za
ponovno registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti pod novimi kriteriji. Pri
uveljavitvi novih pravil, ki zadevajo cerkve ali druge verske skupnosti, bi moralo biti
vedno omogočeno primerno prehodno obdobje za prilagoditev. Država ne sme imeti
pristojnosti odločati o nadrejenosti določene cerkve ali druge verske skupnosti ostalim
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cerkvam ali drugim verskim skupnostim ali določati, da morajo biti cerkve ali druge
verske skupnosti organizirane hierarhično. Tudi že registrirane cerkve ali druge verske
skupnosti ne smejo imeti možnosti veta na registracijo še neregistriranih cerkva ali
drugih verskih skupnosti. Takšno ureditev in prakso pozna npr. Grčija. Zakonodaja s
področja registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti mora biti oblikovana tako, da
podpira uresničevanje svobode vere. Brez pretiranega oteževanja morajo biti cerkvam
ali drugim verskim skupnostim dostopne vsaj osnovne pravice, ki so povezane s
statusom pravne osebe. Nekatere izmed tovrstnih pravic so: odprtje poslovnega računa,
pridobivanje in upravljanje s premoženjem za opravljanje verske dejavnosti, sposobnost
sklepanja pogodb oziroma nastopanja v pravnem prometu in pravica do pravnega
varstva. Določene ugodnosti s finančnega področja, od davčnih olajšav do neposrednih
subvencij, so lahko na voljo le za določene kategorije cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Podeljevanje posebnih pravic, ugodnosti in privilegijev določenim
kategorijam cerkva ali drugih verskih skupnosti ne pomeni kršenja svobode
veroizpovedi, če s tem niso kršena pravila o nediskriminaciji. Pravni red mora cerkvam
ali drugim verskim skupnostim omogočati tudi ukinitev oziroma prenehanje delovanja
in prenehanje pravne osebnosti. Tovrstna pravila morajo biti čim bolj skladna s pravili
za registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti. (ODIHR 2004, 17–18) Predlogi
OVSE prinašajo praktične rešitve za lajšanje sicer nujnih javnopravnih omejitev pri
izvajanju kolektivnega vidika verske svobode.

USRS opozarja, da je smisel instituta registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti v
vzpostavitvi posebnega pravnega statusa cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki
upošteva njihovo dejansko različnost od drugih pravnih oseb oziroma združenj. K
vzpostavitvi posebnega mehanizma, ki cerkvam ali drugim verskim skupnostim
omogoča pridobiti pravno osebnost, Slovenijo zavezuje načelo svobodnega delovanja
verskih skupnosti iz 7. člena URS. Brez statusa pravne osebnosti svoboda združevanja v
večini primerov namreč ne bi imela smisla in posameznikom ne bi bilo omogočeno
kolektivno delovanje na področju skupnih interesov. Vendar splošna svoboda
združevanja iz 42. člena URS sama po sebi še ne pomeni obveznosti države, da
posameznikom s skupnimi interesi zagotovi točno določeno obliko združenja. Za
splošno pravico do zbiranja in združevanja sta bistvena prvi in drugi odstavek 42. člena
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URS, ki določata: »(1)Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih
zborovanj. (2)Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi.« Država je na
tej podlagi dolžna le zagotoviti eno ali več oblik združenj, ki bodo posameznikom
omogočile uresničevanje interesov preko njihovega medsebojnega povezovanja.
Konkretizacija oblike združenja je v prosti presoji zakonodajalca. Pri tem je
zakonodajalec omejen edinole z upoštevanjem lastnosti področij, za katera se določeno
združenje vzpostavlja. Posebna oziroma določna pravna oblika združevanja je obvezna
takrat, ko posebnost pravnega režima združevanja izhaja iz samih določb URS.
Navadno to pomeni, da je posebna oblika združevanja nujna ali vsaj koristna zaradi
izvrševanja drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Takšen ustavnopravni
primer predstavlja uresničevanje svobode vere. Združevanje posameznih interesov na
področju svobode veroizpovedi iz 41. člena URS namreč ne pomeni samo uresničevanja
splošne svobode združevanja iz 42. člena URS, ampak pomeni tudi uresničevanje
posebne svobode združevanja iz 7. člena URS, ki sicer varuje avtonomijo cerkva ali
drugih verskih skupnosti. Iz določb URS torej izhaja zahteva po zagotovitvi takšne
pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti, ki le-tem omogoča kar
največjo mogočo avtonomijo za uresničevanje verske svobode. To konkretno pomeni,
da cerkva ali drugih verskih skupnosti statusnopravno ni dopustno obravnavati enako,
kot se obravnavajo ostala združenja.
Država je za ureditev pravnega položaja cerkva ali drugih verskih skupnosti dolžna
zagotoviti posebno korporacijsko obliko, ki je ustrezna in učinkovita za zagotavljanje
ustavno varovane vsebine verskega združevanja. Sam postopek in merila za registracijo
pravne osebnosti cerkve ali druge verske skupnosti mora določiti zakonodajalec. Pri tem
mora paziti, da pogoji za registracijo pomenijo le način uresničevanja svobode vere in
ne posežejo v vsebino ali obseg ustavne pravice. Pogoji za registracijo cerkve ali druge
verske skupnosti lahko pomenijo dodelitev dodatnih pravic, ugodnosti ali privilegijev
posamezni cerkvi ali drugi verski skupnosti. Zlasti to velja v primeru omejenosti
sredstev zaradi zagotavljanja varnosti v pravnem prometu in v podobnih primerih.
Vendar to ni mogoče na področju ustavno zagotovljenih pravic. Tu URS sama po sebi
zahteva ali prepoveduje določene ugodnosti za vse subjekte enako. Poleg tega je država
pri dodeljevanju dodatnih pravic, ugodnosti ali privilegijev dolžna zagotoviti, da so

115

kriteriji za morebitno različno dodeljevanje razumni oziroma nearbitrarni. To pomeni,
da morajo biti pogoji za morebitno različno dodeljevanje pravic, ugodnosti ali
privilegijev skladni z načelom enakosti verskih skupnosti iz 7. člena URS, ki je poseben
izraz splošnega načela enakosti pred zakonom iz 14. člena URS.
Po mnenju USRS so torej rešitve, da so samo nekatere cerkve ali druge verske skupnosti
deležne posebnih pravic, ugodnosti in privilegijev, pravno povsem mogoče, če so to
pravice, ki jih svoboda veroizpovedi ne določa za vse subjekte enako in so to hkrati
pravice, ki niso v neskladju z načelom enakopravnosti verskih skupnosti iz 7. člena
URS. Registriranim, starejšim in večjim cerkvam ali drugim verskim skupnostim, ki
imajo vsaj določeno število državljanov ali oseb s stalnim prebivališčem v Sloveniji, je
potemtakem povsem legitimno dodeliti posebne pravice, ugodnosti ali privilegije. Ob
tem bi morala biti zagotovljena možnost, da pravno subjektiviteto pridobijo tudi vse
ostale cerkve ali druge verske skupnosti, ne glede na starost in velikost, državljanstvo
ter stalno prebivališče svojih članov. Pravno povsem mogoče bi bilo tudi razlikovanje
cerkva ali drugih verskih skupnosti glede na dvostopenjsko registracijo. Pri tem bi
osnovna stopnja registracije omogočala zgolj pridobitev pravne osebnosti,višja stopnja
pa bi omogočala pridobitev dodatnih oziroma posebnih pravic, ugodnosti in
privilegijev. Za pridobitev posebnih pravic, ugodnosti in privilegijev bi cerkev ali druga
verska skupnost v postopku registracije oziroma svojega delovanja morala izpolnjevati
dodatne kriterije. Vsekakor mora vsakršno razlikovanje v pravnem položaju med
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v vseh primerih upoštevati načelo vrednostne
nevtralnosti države do cerkva ali drugih verskih skupnosti in načelo enakopravnosti
cerkva ali drugih verskih skupnosti. To velja zlasti za presojo, kateri so razumni in
stvarno upravičeni kriteriji za razlikovanje, ki vodijo v dodelitev posebnih pravic,
ugodnosti in privilegijev. Če bi razlikovanje želelo poseči na področje pravnega
položaja, ki neposredno izhaja iz 41. člena URS oziroma ga ureja svoboda vesti iz tega
člena, bi bilo to pravno dopustno samo v primeru, da so izpolnjeni pogoji t. i. strogega
testa sorazmernosti iz 15. člena URS.
USRS izpostavlja, da država sme postavljati pogojev oziroma meril in kriterijev za
registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti. Vsakršni pogoj še ne pomeni
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nedopustnega posega v človekovo pravico in temeljno svoboščino do verske svobode iz
41. člena URS v povezavi s splošno svobodo združevanja iz 42. člena URS in svobodo
delovanja verskih skupnosti iz 7. člena URS. Zlasti sme in mora država v postopek
registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti vgraditi mehanizme, ki so usmerjeni v
varovanje članov cerkve ali druge verske skupnosti ali tretjih oseb, ki nastopajo v
pravnem prometu. Z vzpostavitvijo pravne osebnosti se cerkev ali druga verska
skupnost namreč umesti med subjekte pravnega prometa. Med ustavno zagotovljenimi
človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami ni izrazite hierarhije. Država je
dolžna zagotoviti, da pravni sistem deluje usklajeno in se vse človekove pravice in
temeljne svoboščine, ki jih vsebuje, uresničujejo uravnoteženo. Država sme tudi
postaviti pogoj minimalnega števila ustanoviteljev oziroma članov cerkve ali druge
verske skupnosti. Bistvo fenomena združevanja je namreč medsebojno povezovanje
posameznikov. Pojem združevanja že sam po sebi predpostavlja več kot enega
ustanovitelja oziroma člana. Določitev števila ustanoviteljev oziroma članov cerkve ali
druge verske skupnosti je odvisna od presoje zakonodajalca, ali obstajajo razumni in
stvarni razlogi, zaradi katerih bi moralo biti zahtevano število ustanoviteljev oziroma
članov cerkve ali druge verske skupnosti večje ali manjše od zahtevanega števila
ustanoviteljev oziroma članov drugih oblik združevanja. Niti pogoj državljanstva ali
stalnega prebivališča niti pogoj časa predhodnega delovanja ali svetovne prepoznavnosti
ne bi bili pri tem nujno v neskladju z določbami URS. (U-I-92/07, 112–126) Merila in
pogoji za registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti so v veliki meri v diskreciji
države, ki mora paziti na zagotavljanje dejanskega izvrševanja svobode združevanja,
preprečevati prekomerne in nelegitimne posege v druge ustavne človekove pravice in
temeljne svoboščine ter odpravljati stanja neutemeljene neenakopravnosti oziroma
diskriminacije. Poleg tega mora država paziti, da z vključitvijo registra cerkva ali drugih
verskih skupnosti v Poslovni register ne pride do zmanjševanja posebnosti pravne
oblike cerkve ali druge verske skupnosti v primerjavi z ostalimi pravnimi oblikami, ki
so vpisane v Poslovni register. Takšen razplet bi bil v nasprotju z ustavno idejo
specialne svobode združevanja in predstavlja grožnjo avtonomiji ter samostojnosti
cerkva ali drugih verskih skupnosti.
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Avstrija, kot rečeno, pridobitev pravne osebnosti cerkve ali druge verske skupnosti
pogojuje z diskrecijskim priznanjem s strani države oziroma z minimalno več sto
ustanovnimi verniki. V Avstriji se lahko registrirajo in pridobijo pravno subjektiviteto le
tiste cerkve ali druge verske skupnosti, ki jih priznava država. Tovrstne cerkve ali druge
verske skupnosti so upravičene do pobiranja cerkvenih davkov in prispevkov ter uživajo
davčne olajšave v razmerju do države. Lahko zahtevajo, da se njihov verski pouk
vključi v program določene javne šole. Pri tem učitelja plačuje država. Ustanavljajo
lahko zasebne cerkvene šole z možnostjo sofinanciranja države in z drugimi privilegiji.
Prazniki priznanih in registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti se upoštevajo kot
javnoveljavni dela prosti dnevi, ki vernikom te cerkve ali druge verske skupnosti
omogočajo izostanek z delovnega mesta ali od šolskega pouka. Nadalje se vernikom
tovrstnih cerkva ali drugih verskih skupnosti spregledajo tiste kršitve zakonov, ki so
utemeljene z verskimi razlogi. Zaradi zakola ovce v žrtvene namene potemtakem
pripadniku muslimanske vere ni mogoče očitati kršenja zakonodaje proti mučenju
živali. Država podeli status cerkve ali druge verske skupnosti, če sta hkrati izpolnjena
dva pogoja. Prvi pogoj je, da učenje cerkve ali druge verske skupnosti, njeno
bogoslužje, njeno izbrano poimenovanje in njen temeljni pravni akt ne vsebujejo nič
protizakonitega ali očitno nemoralnega. Drugi pogoj je, da sta zagotovljena ustanovitev
in obstoj vsaj enega bogoslužnega združenja cerkve ali druge verske skupnosti. Status
cerkve ali druge verske skupnosti se prizna le z uredbo ministrstva za področje pouka,
umetnosti in športa. Priznanje cerkve ali druge verske skupnosti ni pravica, zato prošnjo
za priznanje pristojni državni organ lahko z obrazložitvijo zavrne. Zoper takšno
zavrnilno odločitev ni nobenega pravnega sredstva. Tako so si Jehovove priče več
desetletij zaman prizadevale za pridobitev zakonskega priznanja, čeprav njihovo
članstvo obsega okoli 0,26 % prebivalstva države. Urad za bogoslužje, ki deluje znotraj
ministrstva za pouk, umetnost in šport je njihovo vlogo zavrnil z utemeljitvijo, da se
njihovo učenje pogosto izreka proti državi. To naj bi se kazalo predvsem v
netolerantnem odnosu do transfuzije krvi pri otrocih. Državne organe je zmotila tudi
okoliščina, da se vodenje Jehovovih prič v državi izvaja preko vodilne korporacije, ki
ima svoj sedež v tujini. Lahko bi se zgodilo, da cerkev ali druga verska skupnost v
državi priznanja oziroma registracije ne bi imela svojega vodstva. Državna zakonodaja
poleg tega določa, da se zakon s področja društev ne sme uporabljati za cerkve ali druge
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verske skupnosti. Ta naj namreč v svojem jedru ne bi onemogočal morebitne podreditve
cerkve ali druge verske skupnosti državi. Upravna praksa kljub temu dopušča
ustanavljanje društev z delno religioznim namenom. Sicer pa cerkve ali druge verske
skupnosti veljajo za svojevrstni tip (lat. sui generis) korporacije javnega prava.
Javnopravni status uživajo, če v svojem članstvu, glede na zadnji popis prebivalstva,
povezujejo okoli 2 % populacije države. (Potz 2005, 397–400)
Javnopravni položaj cerkva ali drugih verskih skupnosti v Avstriji sporoča, da država
vere ne obravnava kot zasebne zadeve in da želi preprečiti umik verskega v zasebno
sfero. Zlasti ustanove Katoliške Cerkve, ki imajo pravno subjektiviteto na podlagi
določb kanonskega prava, tudi na državnopravnem področju uživajo javnopravni
položaj. Pridobijo ga z vložitvijo ustanovne prijave pri pristojnem organu. Podobno
velja za cerkvenopravne ustanove evangeličanske cerkve s pravno subjektiviteto.
Javnopravno subjektiviteto pridobijo z dnem vložitve prijave vodstva cerkve pri
pristojnem organu. Javnopravni položaj praviloma lahko pridobijo le bogoslužne
skupnosti priznanih cerkva ali drugih verskih skupnosti. Cerkve ali druge verske
skupnosti so pred državnimi organi lahko registrirane tudi brez statusa javnopravne
osebe in kljub temu pridobijo pravno osebnost. Kot navedeno, mora predlagatelj za to
izkazovati podporo vsaj nekaj sto fizičnih oseb s stalnim prebivališčem v državi
registracije, ki niso hkrati člani katere izmed ostalih cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Filozofska prepričanja ne morejo dobiti javnega priznanja niti na tej podlagi niti na
podlagi, ki bi jim prinašala status javnopravne osebe. (Prepeluh 2000, 105; 116–118)
Posebnost avstrijske ureditve registracije je ločitev med zasebnopravnim in
javnopravnim statusom cerkva ali drugih verskih skupnosti z različnim naborom pravic
in dolžnosti, ki posledično vključuje tudi različne kriterije oziroma pogoje za pridobitev
ustrezne pravne osebnosti. V nobenem izmed navedenih primerov pa pridobitev
pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti ni lahko dostopna.
Češka za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti, enako kot Avstrija, določa
minimalno vsaj nekaj sto polnoletnih državljanov ali tujcev s stalnim prebivališčem v
državi. Cerkve ali druge verske skupnosti na Češkem uživajo status prostovoljskih
organizacij. Registracija pred državnimi organi je nujni pogoj (lat. conditio sine qua
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non), da smejo na ozemlju države opravljati versko dejavnost. Postopek registracije
vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Če že registrirana cerkev ali druga verska
skupnost opravlja versko dejavnost v nasprotju z zakonom ali krši pogoje registracije, ji
je mogoče odvzeti status registrirane cerkve ali druge verske skupnosti. Status pravne
osebe pridobijo cerkve ali druge verske skupnosti z registracijo. Registrirana cerkev ali
druga verska skupnost lahko predlaga, kateri njeni sestavni deli naj tudi uživajo status
pravne osebe. Dokumentacija za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti mora
obsegati naziv, namen in cilje, informacijo o doktrini, navedbo organa za zastopanje v
pravnem prometu in osebne podatke zastopnika, organizacijsko zgradbo z navedbo,
kateri deli naj uživajo pravno osebnost, in določbe o pridobivanju sredstev za delovanje
in o načinu upravljanja premoženja. Status registrirane cerkve ali druge verske
skupnosti sestoji iz dveh ravni. Prva raven zagotavlja cerkvam ali drugim verskim
skupnostim status pravne osebe in jim ne podeljuje posebnih dodatnih pravic oziroma
ugodnosti ali privilegijev.
Vlogo za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti na Češkem lahko vložijo
najmanj trije polnoletni ustanovitelji oziroma verniki s podpisi zahtevanega števila
polnoletnih državljanov ali tujcev s stalnim prebivališčem v državi. Druga raven
registracije pa cerkvam ali drugim verskim skupnostim zagotavlja posebne dodatne
pravice, ugodnosti in privilegije. Vanjo se lahko uvrstijo cerkve ali druge verske
skupnosti, ki imajo vsaj nekaj tisoč članov (okoli 0,1 % prebivalstva), delujejo kot
registrirane cerkve ali druge verske skupnosti neprekinjeno vsaj že deset let in so v tem
obdobju redno oddajale letno poročilo o svojem delovanju in pravočasno izpolnjevale
davčne in druge obveznosti do države. Drugostopenjsko registracijo lahko pridobijo tudi
tiste cerkve ali druge verske skupnosti, ki na območju države predstavljajo pomembno
svetovno vero z dolgoletno tradicijo. Pravice druge ravni registracije obsegajo: možnost
poučevanja vere v šoli, ustanavljanje šol, versko oskrbo v zaporih in vojski ter
prejemanje državne materialne podpore za opravljanje verske in splošnokoristne
dejavnosti. Pravica do spoštovanja spovedne molčečnosti v pravnih postopkih države je
priznana, če cerkev ali druga verska skupnost dokaže, da spovedno molčečnost
uveljavlja kot del svoje verske prakse že vsaj 50 let. (Mezřický 2008, 57–58; Tretera
2005, 46; 2003, 88–89; Müller 2004, 295–298) Prednost dvostopenjske ureditve
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registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti je sorazmerno učinkovito zagotavljanje
dejanskih pogojev za izvrševanje svobode vere preko olajšane registracije na prvi
stopnji in primerna zaščita javnega interesa in politik preko otežene registracije na drugi
stopnji. Češka ureditev dokaj otežuje postopek registracije cerkve ali druge verske
skupnosti. Tako na prvi kot na drugi stopnji je potrebno predložiti veliko število
podpisov članov cerkve ali druge verske skupnosti. (Kiviorg 2005, 102–103)
Estonija cerkva ali drugih verskih skupnosti ne vključuje v splošni poslovni register,
ampak za to pozna posebni register cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki ga
samostojno vodi organ, pristojen za notranje zadeve. Cerkve ali druge verske skupnosti
morajo biti registrirane pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ki vodi register
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Pogoj za registracijo je predložitev vloge s
temeljnim aktom cerkve ali druge verske skupnosti in z zapisnikom ustanovnega
srečanja z overjenimi podpisi ustanoviteljev oziroma članov. Cerkve ali druge verske
skupnosti morajo biti vpisane tudi v register nepridobitnih organizacij, če opravljajo
svojo versko dejavnost na tovrstnem področju. Za ta vpis je pristojno sodišče. Državni
organi, ki odločajo o vpisu cerkve ali druge verske skupnosti v register, predlog za vpis
zavrnejo v primeru, da so določbe temeljnega akta cerkve ali druge verske skupnosti v
nasprotju z določbami državnega prava. Z vpisom v register cerkev ali druga verska
skupnost pridobi pravno osebnost in uživa zaščito, ki jo pravnim osebam nudi pravni
red države. Cerkve ali druge verske skupnosti lahko delujejo tudi brez registracije,
vendar v tem primeru ne uživajo istovrstne pravne zaščite kot registrirane cerkve ali
druge verske skupnosti. Pravni red določa registrirane cerkve ali druge verske skupnosti
za pravne osebe zasebnega prava in jih ločuje na pet tipov: cerkve, kongregacije,
združenja kongregacij, samostani in verske družbe. (2003, 109–110; Fox 2008, 171) Ta
delitev je posledica zgodovinskega razvoja pojavnih oblik verske dejavnosti in nima
bistvenega vpliva na dejanski obseg pravic in dolžnosti, ki pripadajo posamezni obliki.
Estonska ureditev ne enači cerkva ali drugih verskih skupnosti z gospodarskimi
subjekti. Umešča jih v poseben register nepridobitnih pravnih oseb.

Finska za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti predpisuje minimalno nekaj
deset polnoletnih fizičnih oseb. Status registrirane cerkve ali druge verske skupnosti
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predstavlja posebno obliko pravne osebe v pravnem redu države. Urejati jo mora
poseben zakonodajni akt, čeprav se posamezna vprašanja lahko urejajo tudi z drugimi
zakonodajnimi akti, npr. s področja ustanavljanja in delovanja društev. Cerkev ali druga
verska skupnost mora imeti možnost avtonomnega odločanja o svoji notranji
organiziranosti. Sem mdr. spada odločanje, katerim svojim sestavnim delom bo
omogočila pridobitev pravne osebnosti. V družbi vlada široko soglasje, da morajo imeti
cerkve ali druge verske skupnosti posebno, lastno pravno ureditev. Samo tiste
organizacije, ki so kritične do samega pojava vere oziroma religije, trdijo, da status
cerkva ali drugih verskih skupnosti v ničemer ne bi smel odstopati in se razlikovati od
statusa drugih nepridobitnih organizacij. Mladoletne osebe vloge za registracijo cerkve
ali druge verske skupnosti ne morejo veljavno vložiti, ker je njihova svoboda
samoodločanja o verskih oziroma religioznih zadevah do polnoletnosti omejena. Za
registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti je pristojen nacionalni patentni in
registrski urad. Vloga za registracijo mora vsebovati temeljni akt cerkve ali druge
verske skupnosti z navedbo: domicila cerkve ali druge verske skupnosti v državi,
namena in ciljev delovanja, pogojev za včlanitev, organov in načina sprejemanja
odločitev, sestave izvršilnih in nadzornih organov, pravil o računovodstvu cerkve ali
druge verske skupnosti in odgovornosti posameznih organov oziroma oseb, načina
pridobivanja sredstev za delovanje in pravil za statusne spremembe in načina
prenehanja cerkve ali druge verske skupnosti. Registrski organ preveri, ali so namen in
cilji delovanja cerkve ali druge verske skupnosti morda v nasprotju s pravnim redom in
z javno moralo in če cerkev ali druga verska skupnost izpolnjuje pogoje, ki jih je
navedla v svojem temeljnem aktu. Luteranska cerkev in Pravoslavna cerkev sta
samoupravni javnopravni entiteti. (Kotiranta 2008, 68–69; Heikkilä 2005, 527–528;
Seppo 2001, 252–253) Ti dve cerkvi imata zaradi zgodovinskih razlogov oziroma
povezanosti z narodom poseben pravni status, ki vsaj formalno odstopa od večinskega
zasebnopravnega statusa ostalih cerkva ali drugih verskih skupnosti v državi. Finska
ureditev za pridobitev pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti
predpisuje število članov, ki je znatno višje od minimalnega števila za ustanovitev
drugih pravnih oseb nepridobitnega značaja.
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Madžarska za ustanovitev cerkve ali druge verske skupnosti kot samostojne pravne
osebe predpisuje minimalno nekaj sto fizičnih oseb. Registracijo cerkva ali drugih
verskih skupnosti izvajajo krajevno pristojna sodišča, podobno kot to velja za
registracijo društev, političnih strank in ustanov. Cerkve ali druge verske skupnosti niso
niti javnopravne niti zasebnopravne osebe, ampak imajo svojevrstno (lat. sui generis)
pravno naravo. Zahteve za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti so zelo
formalne. Lahka dostopnost pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske
skupnosti se je v preteklosti večkrat izkazala kot vabljiva za različne kontroverzne
skupine in komercialne podvige. Ustanoviteljev oziroma članov mora biti najmanj nekaj
sto fizičnih oseb. Ustanovna listina mora vsebovati vsaj ime, sedež, organizacijsko
strukturo in navedbo organizacijskih enot cerkve ali druge verske skupnosti, ki imajo
lastno pravno subjektiviteto. Ustanovni člani morajo registrskemu organu predložiti tudi
informacijo o izvoljeni sestavi organov in o pravnem zastopniku cerkve ali druge verske
skupnosti. Predložiti morajo deklaracijo z navedbo, da ima združenje verski značaj in so
cilji njegovega delovanja skladni z ustavo in pravnim redom. Vse cerkve ali druge
verske skupnosti uživajo enake pravice in imajo enake dolžnosti, ne glede na to, ali so
registrirane ali niso. Enakopravnost ne pomeni, da država pravno veljavno ne bi smela
delati razlike med posameznimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi glede na
njihovo družbeno vlogo in pomen. Tako je npr. država vzpostavila vojaški vikariat
samo za štiri cerkve ob upoštevanju, da je svoboda veroizpovedi v vojski zagotovljena
vsem posameznikom in cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Država cerkvam ali
drugim verskim skupnostim ne sme vsiljevati demokratične organizacijske strukture kot
v primeru društev. Cerkve ali druge verske skupnosti so lahko nedemokratične. Pravno
osebnost notranjih organizacijskih enot cerkve ali druge verske skupnosti mora država
priznati brez dodatnega registracijskega postopka, če avtonomni pravni viri cerkve ali
druge verske skupnosti določajo, da jim to pripada. V primeru Katoliške Cerkve veljajo
za takšen avtonomni pravni vir določbe kanonskega prava. Ker te urejajo pravno
osebnost župnij, njihovo pravno osebnost priznava tudi državno pravo. (Schanda 2005,
331; 2004, 283–285; 2002, 19–22; Fox 2008, 153) Z zahtevnimi oziroma oteženimi
pogoji za registracijo madžarska ureditev ščiti sam pojav verskega združevanja pred
zlorabami s strani poskusov, ki so pravzaprav najrazličnejše vrste parodije na cerkve ali
druge verske skupnosti.
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Poljska za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti, kot navedeno, predpisuje
najmanj nekaj deset polnoletnih državljanov. Poljski pravni red razlikuje med dvema
vrstama verskih organizacij, in sicer med cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi.
Razlikovanje je le v imenu in postopku registracije, saj obe vrsti uživata enake pravice.
Cerkev ali drugo versko skupnost lahko registrirajo le ustanovitelji oziroma verniki, ki
imajo državljanstvo države registracije. Dokaj visoko merilo za število ustanovnih
članov naj bi preprečevalo zlorabe pravne oblike cerkve ali druge verske skupnosti za
izkoriščanje oprostitve služenja vojaškega roka, pridobivanje davčnih oprostitev in
olajšav ter brezcarinsko trgovanje. Postopek registracije cerkva ali drugih verskih
skupnosti vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in upravo. Vloga za registracijo
mora vsebovati seznam ustanovnih članov, informacijo o nauku in obredju skupnosti,
predstavitev notranje organiziranosti in temeljni akt cerkve ali skupnosti. Registrski
organ oceni, ali nauk in obredje cerkve ali druge verske skupnosti ogrožata javno
varnost, življenje ljudi, javno moralo ali pravice staršev. Skupnost raeljancev, ki se
zavzema za kloniranje človeškega bitja, se je zato le s težavo registrirala kot verska
skupnost v državi. Poseben pravni položaj, ki ni vezan na postopek registracije, uživa v
državi Katoliška Cerkev. Ta na podlagi določb konkordata s Svetim sedežem tej cerkvi
in njenim sestavnim delom priznava status pravne osebe, če jim status pravne osebe
pripada tudi po določbah avtonomnega kanonskega prava. (Rynkowski 2005, 426–428;
Doktór 2004, 261–262) Podobno kot v estonski je tudi v poljski ureditvi razlikovanje
med različnimi tipi cerkva ali drugih verskih skupnosti predvsem vrednostne oziroma
zgodovinske narave. Praktičnih razlik v pripadajočih pravicah in dolžnostih med njimi
ni mogoče izpostaviti. Zaradi varovanja javnega reda tudi poljska ureditev otežuje
pridobitev pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti.

Portugalska predpisuje vpis cerkva ali drugih verskih skupnosti v poseben register
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Za to morajo dokazati, da so v državi navzoče
oziroma v tujini delujoče že več desetletij. Pravni red razlikuje tri kategorije cerkva ali
drugih verskih skupnosti. Prva so cerkve ali druge verske skupnosti brez pravne
osebnosti. Te niso vpisane v registru cerkva ali drugih verskih skupnosti. Druga
kategorija cerkva ali drugih verskih skupnosti so cerkve ali druge verske skupnosti, ki
so vpisane v registru cerkva ali drugih verskih skupnosti in imajo status pravne osebe. Z
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registracijo cerkve ali druge verske skupnosti pridobijo pravice, ki jim kot
neregistriranim cerkvam ali drugim verskim skupnostim niso na voljo. Te pravice
obsegajo: možnost poučevanja vere in morale v osnovnih in srednjih javnih šolah v
okviru neobveznih učnih predmetov, dodelitev medijskega časa oziroma prostora v
okviru programa javne televizije in radia, sodelovanje v postopkih prostorskega
načrtovanja in urejanja, dodelitev davčnih olajšav in oprostitev ter bonitete verskih
uslužbencev. Tretja kategorija cerkva ali drugih verskih skupnosti so cerkve ali druge
verske skupnosti, ki so ustaljene oziroma ukoreninjene. To so tiste skupnosti, ki so v
organizirani obliki v državi registracije navzoče že vsaj nekaj deset let, od katerih se
pričakuje njihova nadaljnja navzočnost in vključujejo v svojem članstvu večje število
prebivalcev države registracije. Ta status lahko pridobijo tudi tiste cerkve ali druge
verske skupnosti, ki dokažejo, da so bile v tujini ustanovljene pred več kot pol stoletja.
Status ustaljene oziroma ukoreninjene cerkve ali druge verske skupnosti podeli vlada na
osnovi mnenja komisije za versko svobodo. Ustaljene oziroma ukoreninjene cerkve ali
druge verske skupnosti imajo naslednje pravice: sklepanje javno veljavnih zakonskih
zvez, možnost sklepanja sporazumov o sodelovanju z državo, sodelovanje v komisiji za
versko svobodo in komisiji za medijski čas in prostor cerkva ali drugih verskih
skupnosti, pridobivanje okoli 0,5 % dohodnine svojih članov in možnost povračila
davka na dodano vrednost za določene posle. Poseben pravni položaj uživa Katoliška
Cerkev, in sicer na podlagi mednarodne pogodbe s Svetim sedežem. Katoliška Cerkev
ima v državnem pravu status subjekta mednarodnega prava. (Canas 2005, 446–452; Fox
2008, 123) Tipološka razvrstitev cerkve ali druge verske skupnosti ima na Portugalskem
velik pomen za obseg njenega delovanja oziroma izvajanja verske dejavnosti. Razlike v
pravicah in dolžnostih med posameznimi kategorijami cerkva ali drugih verskih
skupnosti so velike, prav tako ugled, ki ga uživajo v javnosti. Registracijo cerkva ali
drugih verskih skupnosti portugalska ureditev otežuje zlasti s predpisovanjem
minimalne dobe predhodnega delovanja cerkve ali druge verske skupnosti na ozemlju
države registracije ali v tujini.
Slovaška za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti predpisuje minimalno nekaj
deset tisoč članov. Slovaški pravni red cerkvam ali drugim verskim skupnostim
priznava pravni status javne in pravne osebe, s katerimi država sodeluje na osnovi
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načela medsebojnega partnerstva. Država finančno podpira registrirane cerkve ali druge
verske skupnosti pri njihovem dobrodelnem delovanju in varuje njihov pravni položaj in
vlogo v javnem življenju. Država šteje cerkve ali druge verske skupnosti za subjekte z
nenadomestljivo moralno vlogo in pričakuje njihovo pomoč pri moralnem okrevanju
družbe. Cerkve ali druge verske skupnosti so pomemben del kulturnega in družbenega
življenja države in ključni dejavnik pri ustvarjanju duhovne in moralne zavesti družbe.
Vendar to vlogo država priznava samo tistim cerkvam ali drugim verskim skupnostim,
ki so registrirane pred državnimi organi. Državni registrski organ je ministrstvo,
pristojno za kulturo. Vloga za registracijo mora vsebovati izjavo, da bo cerkev ali druga
verska skupnost v celoti spoštovala pravo države oziroma splošno obvezujoče pravne
norme in da bo spoštovala druge cerkve ali druge verske skupnosti ter osebe brez verske
opredelitve. Ministrstvo, pristojno za kulturo, ureja tudi registracijo sestavnih delov
cerkve ali druge verske skupnosti. Ta možnost pripada le tistim delom, ki kot pravna
oseba niso vpisane že v kakšnem drugem državnem registru. Ker večina že delujočih
cerkva ali drugih verskih skupnosti ne izpolnjuje zahtevanih registracijskih pogojev, jim
je bil status registrirane cerkve ali druge verske skupnosti in s tem dodelitev pravne
osebnosti podeljen s prehodnimi določbami zakona, ki ureja registracijo novih cerkva
ali drugih verskih skupnosti. (Moravčíková 2005, 501–503; Mulík 2003, 318–320)
Slovaška ureditev otežene pogoje oziroma merila za registracijo cerkva ali drugih
verskih skupnosti uveljavlja predvsem iz razloga, ker so te za državo potencialno močan
partner pri zagotavljanju storitev socialne države. Država si pri tem seveda želi
verodostojnega in kredibilnega sodelavca, kar preverja preko registracijskih kriterijev.
Beneška komisija meni, da so kriteriji za pridobitev pravne osebnosti oziroma
registracijo cerkve ali druge verske skupnosti lahko neprimerljivo težje uresničljivi (npr.
minimalno nekaj deset ustanovnih članov), če pravni red cerkvi ali drugi verski
skupnosti omogoča, da bistvene elemente verske svobode uresničuje tudi brez lastne
pravne osebnosti oziroma statusa registrirane cerkve ali druge verske skupnosti. Pogoj,
da cerkev ali drugo versko skupnost lahko ustanovi oziroma registrira minimalno nekaj
deset ustanoviteljev oziroma članov, ni nelegitimen. To velja v primeru, da registracija
nima vpliva na izvajanje osrednjih nalog cerkve ali druge verske skupnosti, tj.
bogoslužja, izobraževanja in dobrodelnosti. Takšen kriterij torej ni neustaven, če ne krši
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izvajanja svobode vere cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki imajo manj kot nekaj
deset članov oziroma lahko na svojem osrednjem področju delujejo tudi brez pravno
regulirane organizacijske oblike. Takšen kriterij poleg tega ni protipraven, če je
postopek registracije oziroma pridobitev pravne osebnosti pod enakimi pogoji odprt za
vse cerkve ali druge verske skupnosti. Svoboda združevanja na področju svobode
veroizpovedi pomeni, da se ljudje, ki imajo enako vero ali prepričanje, lahko povežejo
med seboj in organizirajo v okviru cerkve ali druge verske skupnosti. To ne pomeni
pravice do posebne pravne oblike cerkve ali druge verske skupnosti ali druge
korporacije, ampak pomeni pravico do neke oblike pravne navzočnosti oziroma
nastopanja, tudi v postopkih pravnega varstva. Pogoj, ki določa, da cerkev ali drugo
versko skupnost lahko ustanovi oziroma registrira le večje število ustanoviteljev
oziroma članov, posega v versko svobodo le v primeru, da je registracija oziroma
pravna osebnost nujna za izvajanje ustavno zagotovljenih pravic. V takšnem primeru
enako velja tudi za pogoj, ki v postopku registracije ustanovnim članom nalaga
predložitev obsežnega gradiva oziroma številnih dokumentov za utemeljitev njihove
zahteve oziroma pobude. V takšnih okoliščinah je z vidika svobode vere lahko sporen
kriterij, da je za ustanovitev cerkve ali druge verske skupnosti potrebnih minimalno
nekaj deset fizičnih oseb, ki imajo stalno prebivališče v določeni državi. Sporna je lahko
tudi zahteva, da mora vloga za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti obsegati
naziv, sedež, osebne podatke ustanovnih članov, dejavnost, kraj delovanja in podatke o
članih organov in pravnem zastopniku cerkve ali druge verske skupnosti. (Venice
Commission 1999, 26; 52; 104) Absolutne kriterije oziroma merila za registracijo ni
mogoče ocenjevati in kritizirati ločeno od celotne ureditve izvajanja kolektivnega vidika
svobode veroizpovedi. Mogoče je reči, da Beneška komisija vsaj v izhodišču nikakor ne
promovira olajšane pridobitve pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske
skupnosti.
Postopek za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti mora biti v funkciji
zagotavljanja vsebine verske svobode in ne množenja cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Namen postopka za registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti je
uveljaviti tiste ustavne norme, ki zagotavljajo kolektivni in individualni vidik svobode
vere in preprečujejo nedovoljeno diskriminacijo. Pri tem prihaja do določenega
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konflikta med prizadevanjem za uveljavitev svobode posameznika in cerkve ali druge
verske skupnosti na eni strani in med prizadevanjem države za zavarovanje svojih
interesov in demokratičnega pravnega reda na drugi strani. (Barberini 2003, 16) V
okviru postopka registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti je potrebno ščititi javno
varnost in pravice drugih. Pogoji za pravno registracijo cerkva ali drugih verskih
skupnosti so predmet javne varnosti. Nobena trezna vlada ni pripravljena dopustiti
pravne registracije vere, ki s svojim naukom ali obredjem krši človekove pravice in
temeljne svoboščine. To kaže na dejstvo, da svoboda veroizpovedi ni absolutna pravica.
Pravno registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti je potrebno razumeti tudi kot
sredstvo, ki vladam držav preprečuje, da bi cerkve ali druge verske skupnosti ovirale pri
ustanavljanju notranjih sestavnih delov, ki imajo pravico izključevati na podlagi vere.
Prav zaradi slednjega so cerkve ali druge verske skupnosti deležne večje pravne zaščite
kot druge pravne osebe, npr. društva, zavodi, ustanove ali gospodarske družbe. (Broyde
1996, 232; Gill 2008, 14) Režim registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti mora
biti v službi varovanja in zagotavljanja izvajanja celotnega korpusa človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. To ga ne obvezuje k predpisovanju permisivnih pogojev
registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti, ampak k primernemu uravnoteženju
verske svobode na eni in ostalih ustavnih pravic ter vrednot na drugi strani.
V primeru enostopenjske registracije in možnosti, da cerkev ali druga verska skupnost
deluje brez lastne pravne osebnosti, morajo biti pogoji za registracijo bolj zahtevni, tako
da pridobitev pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti ni preveč
lahko dostopna. S tem se preprečuje zloraba pravnoorganizacijske oblike cerkve ali
druge verske skupnosti oziroma škodovanje javnemu interesu (javni red in mir, javna
varnost, fiskalna obveznost ipd.). Vsaka cerkev ali druga verska skupnost, ki želi biti
pravno priznana in pridobiti možnost za državno materialno podporo, se mora
praviloma podrediti določenemu registracijskemu postopku. Za to obstajata dve
temeljni ureditvi. Prva ureditev določa posebne pogoje za registracijo cerkve ali druge
verske skupnosti kot posebne oblike pravne osebe. Praviloma lahko cerkev ali druga
verska skupnost deluje tudi brez registracije in le redke države registracijo postavljajo
kot pogoj za možnost opravljanja verske dejavnosti (npr. Slovaška). Vendar pa morajo
biti pristojni državni organi obveščeni o delovanju cerkve ali druge verske skupnosti,
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čeprav ta nima statusa pravne osebe. Status pravne osebe je neločljivo povezan z
registracijo in le v tem primeru lahko cerkev ali druga verska skupnost kandidira
oziroma uživa posebne pravice, ugodnosti ali privilegije. Pogoji za registracijo navadno
določajo minimalno število ustanoviteljev oziroma članov. Vloga za registracijo
običajno vsebuje tudi temeljni akt cerkve ali druge verske skupnosti, praviloma z
informacijo o njeni doktrini. Pristojnost za vodenje postopka in sprejemanje odločitev
največkrat pripada državnim upravnim organom. Pravica do pravnega sredstva oziroma
pritožbe se v končni fazi uveljavlja na posebnih ali splošnih sodiščih. (Garlicki 2000,
72–75)
Tradicionalnim cerkvam ali drugim verskim skupnostim, ki že dolgo časa neprekinjeno
obstajajo na teritoriju države ali imajo pomembno zgodovinsko, duhovno in socialno
vlogo v kulturi države, se za pridobitev pravne osebnosti najpogosteje ni potrebno
podrediti posebnemu registracijskemu postopku. Država jih prizna in jim pravno
osebnost podeli na podlagi posebnega pravnega akta oziroma določbe. Lahko pa status
tradicionalne cerkve ali druge verske skupnosti pomeni posebno obliko pravne
osebnosti cerkve ali druge verske skupnosti in v primerjavi z registracijo na osnovni
stopnji zahteva izpolnjevanje dodatnih meril. Druga ureditev ne določa posebnega
registracijskega postopka in oblike pravne osebnosti za cerkve ali druge verske
skupnosti, ampak so te le ena izmed oblik pravne osebe zasebnega prava. Navadno so
izenačene z društvi, zavodi, ustanovami in drugimi nepridobitnimi pravnimi osebami.
Vendar tudi takšne ureditve največkrat ne morejo spregledati tradicionalnih cerkva ali
drugih verskih skupnosti in jih nekoliko drugače pravno obravnavati. Izrazit primer za
to je nemška ureditev, ki določa, da tiste cerkve ali druge verske skupnosti, ki so uživale
javnopravni status pred uveljavitvijo ustave, tega ohranijo tudi po njeni uveljavitvi.
Ostale cerkve ali druge verske skupnosti lahko status javnopravne osebe pridobijo le v
primeru, da dokažejo trajnost in stabilnost svoje organiziranosti in članstva. V
nasprotnem primeru imajo le status zasebnopravne osebe. Zanimiv primer je tudi
Avstrija, ki ima uveljavljen sistem t. i. priznane cerkve ali druge verske skupnosti.
Cerkev ali druga verska skupnost pridobi javnopravni status z aktom zakonodajalca ali
pristojnega ministrstva. Poljska ima uveljavljen splošni sistem registracije cerkva ali
drugih verskih skupnosti, vendar vsebuje njena ustava posebne določbe o odnosih z
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določenimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, zlasti s Katoliško Cerkvijo.
Poseben pravni položaj Katoliške Cerkve na Portugalskem je utemeljen na konkordatu s
Svetim sedežem. Ostale cerkve ali druge verske skupnosti ostajajo ob tem pravne osebe
zasebnega prava. V Španiji je cerkev ali druga verska skupnost lahko ustanovljena in
deluje brez registracije oziroma pravne osebnosti. Država s posameznimi cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi lahko vstopa v posebne sporazume, ki urejajo medsebojno
sodelovanje na področju skupnega interesa. To cerkvam ali drugim verskim skupnostim
prinaša poseben pravni status. Pravni položaj Katoliške Cerkve pa urejajo posamezne
določbe ustave. (75)
Svoboda vere na kolektivnem področju se skratka uresničuje predvsem preko možnosti,
da cerkve ali druge verske skupnosti svobodno nastopajo v pravnem prometu. Za to
morajo seveda imeti pravno osebnost. Avtonomno pravo Katoliške Cerkve določa, da
Katoliški Cerkvi pravna osebnost pripada po sami božji ureditvi. Prav tako pravna
osebnost pripada osebam, ki so v skladu s svojo naravo nosilke dolžnosti in pravic po
cerkvenem pravu. Pri tem morajo biti te pravne osebe določene za namen, ki ustreza
poslanstvu Katoliške Cerkve in presega namen posameznikov oziroma fizičnih oseb.
Poleg tega morajo imeti pravne osebe na razpolago zadostna materialna sredstva za
njegovo dosego. (ZCP, 113; 114) Če cerkve ali druge verske skupnosti pravno osebnost
lahko pridobijo zgolj z registracijo pred državnimi organi, merila in pogoji za
registracijo ne smejo biti pretirano strogi in oteženi. Kolikor pa cerkve ali druge verske
skupnosti v pravni promet lahko vstopajo brez registracije, ima država pri določanju
kriterijev le-te široko polje prostega preudarka. Takšen je primer RS, zato v Sloveniji ni
ustavnih razlogov, da bi morala biti pridobitev pravnoorganizacijske oblike cerkve ali
druge verske skupnosti lahko dostopna in bi jo lahko ustanovile že tri poslovno
sposobne osebe. Država mora v tem primeru skrbeti le za stvarno utemeljenost svoje
politike. Pri tem lahko celo privilegira določene cerkve ali druge verske skupnosti in jim
v primerjavi z ostalimi podeli več pravic in pristojnosti. Na takšen način država
običajno deluje v odnosu do tistih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki so
zgodovinsko povezane s konstitutivnim narodom države ali so močno dejavne na
področju splošno koristne dejavnosti.
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Pri vprašanju registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti številne države otežujejo
dostopnost pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti. Postavljajo
visoko število potrebnih ustanovnih članov (Slovaška in Madžarska več tisoč; Avstrija,
Češka in Poljska nekaj sto; Finska nekaj deset) ali določen čas predhodnega delovanja v
državi registracije (Portugalska več desetletij). ESČP poudarja, da mora imeti država v
okviru registracije cerkva ali drugih verske skupnosti možnost (formalne) presoje, ali
posamezno prepričanje res razlaga smisel življenja, posreduje norme moralnega
delovanja, je pomembno za identiteto posameznika kot osebnosti, skladno, resno, se
manifestira v obliki bogočastja, nauka in prakse ter ima pomen za življenje pripadnikov.
To so namreč pogoji, da neko prepričanje uživa pravno zaščito svobode veroizpovedi na
podlagi EKČP. Beneška komisija meni, da kriteriji za pridobitev pravne osebnosti
oziroma registracijo cerkve ali druge verske skupnosti smejo biti težje uresničljivi, če
pravni red cerkvi ali drugi verski skupnosti omogoča, da bistvene elemente verske
svobode uresničuje tudi brez lastne pravne osebnosti oziroma statusa registrirane cerkve
ali druge verske skupnosti. Takšno je tudi stališče OVSE, ki opozarja, da mora biti
pridobitev pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti lahko
dostopna, če je pravna osebnost pogoj za uživanje in izvrševanje svobode vere. Namen
postopka za registracijo naj bi bil zagotavljanje vsebine svobode veroizpovedi in ne
preprosto množenje cerkva ali drugih verskih skupnosti. V primeru enostopenjske
registracije in možnosti, da cerkev ali druga verska skupnost deluje tudi brez lastne
pravne osebnosti, naj bi bilo prav, da so pogoji za registracijo bolj zahtevni, tako da
pridobitev pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti ni preveč
lahko dostopna. S tem se preprečuje zloraba pravnoorganizacijske oblike cerkve ali
druge verske skupnosti oziroma škodovanje javnemu interesu (javni red in mir, javna
varnost, fiskalna obveznost ipd.). Pri tem je potrebno paziti, da otežena dostopnost
pravnoorganizacijske oblike cerkve ali druge verske skupnosti ne povzroča
diskriminacije med cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi pri nastopanju v pravnem
prometu in diskriminacije pri sofinanciranju dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti s strani države. Pri vprašanju registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti
Estonija in Portugalska določata, da so cerkve ali druge verske skupnosti vključene v
posebni register pravnih oseb. Rešitev, ki je na tem področju primerljiva s tezami za
redefinicijo, uveljavlja Irska. Ta država cerkve ali druge verske skupnosti vključuje v
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splošni register pravnih oseb. Z vključitvijo registra cerkva ali drugih verskih skupnosti
v splošni Poslovni register RS se odpravlja posebnost pravne oblike cerkve ali druge
verske skupnosti v primerjavi z ostalimi pravnimi oblikami. To je v nasprotju z idejo
specialne svobode združevanja iz drugega odstavka 7. člena URS in predstavlja resno
oviro avtonomiji ter samostojnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti.

3.2.3 Pridobitna dejavnost verskih skupnosti
Izvršilnoupravna teza na področju pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti določa, da je določila o delovanju cerkva ali drugih verskih skupnosti
potrebno prenoviti tako, da bo »verskim skupnostim po zgledu društev dovoljena tudi
omejena pridobitna dejavnost«. S tem naj bi se odpravila anomalija v veljavnem
financiranju cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki določa, da cerkve ali druge verske
skupnosti lahko živijo zgolj od darov, donacij in prispevkov družbene skupnosti.
Pridobitno dejavnost naj bi v omejenem obsegu cerkve ali druge verske skupnosti lahko
opravljale pod naslednjimi pogoji: »da imajo verske skupnosti opravljanje omejene
pridobitne dejavnosti vpisano v poslovnem registru, da je opravljanje te dejavnosti
povezano z njihovimi nameni in cilji, da se omejeno pridobitno dejavnost sme opravljati
zgolj kot dopolnilno dejavnost osnovne nepridobitne dejavnosti verskih skupnosti in da
je opravljanje te dejavnosti podvrženo računovodskemu nadzoru države«. (UVS
27.10.2010, 19–22) Izvršilnoupravna teza svobodo delovanja cerkva ali drugih verskih
skupnosti na pridobitno dejavnost širi s pristopom omejujoče regulacije in okrepljenega
državnega nadzora. Omejevanje pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti na namen in cilj njihove ustanovitve ter dopolnilni obseg nepridobitni
dejavnosti nima ustrezne osnove v stališčih USRS in ni primerljivo z avstrijsko,
francosko in britansko ureditvijo. Takšnega omejevanja svobode delovanja cerkva ali
drugih verskih skupnosti tudi ne priporočajo stališča Komisije za varnost in sodelovanje
v Evropi ali predlogi OVSE.
USRS je v odločbi U-I-137/93 pojasnilo, da 35. člen URS, s tem ko jamči
nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter njegove zasebnosti in
osebnostnih pravic, zagotavlja tudi t. i. splošno svobodo ravnanja. V njej je zajeto
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načelo, da je v pravni državi človeku oziroma pravnemu subjektu dovoljeno vse, kar mu
ni izrecno prepovedano. Omejevanje pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti na njihov ustanovitveni namen in cilje ter na obseg dopolnilne dejavnosti brez
ustrezne utemeljitve predstavlja poseg v splošno svobodo ravnanja. Poleg tega ta
omejitev krši načelo javnosti in pravnosti delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Poročanje samostojnih in avtonomnih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki jih varuje
načelo ločitve od države, bi smelo biti določeno oziroma med državo in cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi usklajeno kvečjemu v dvostranskem dogovoru.
Avstrija cerkvam ali drugim verskim skupnostim ne postavlja nikakršnih omejitev pri
opravljanju pridobitne dejavnosti in jim hkrati omogoča uporabo prisilnega (tj. pravno
obvezujočega) avtonomnega sistema zbiranja prispevkov od svojih članov, za
izvrševanje katerega skrbijo državni organi. Na področju financiranja cerkve ali druge
verske skupnosti v Avstriji okoli 80 % svojega prihodka ustvarijo z zbiranjem obveznih
prispevkov svojih članov. Prispevki države predstavljajo okrog 11 % prihodkov in
prihodki iz upravljanja lastnega premoženja okrog 6 %. Prihodki se namenjajo za
pokrivanje stroškov osebja in materiala, potrebnega za opravljanje verske dejavnosti. Za
zbiranje članskih obveznih prispevkov cerkvam ali drugim verskim skupnostim ni
potrebno pridobiti posebnega dovoljenja državnih organov. Prispevki ne veljajo za
javno dajatev, ampak za obveznost, ki izvira iz članstva v določeni organizaciji.
Obveznost plačevanja prispevkov cerkvi ali drugi verski skupnosti torej izhaja iz same
pripadnosti določeni cerkvi ali drugi verski skupnosti in ni odvisna od dejanskega
uporabljanja njenih storitev. Te prispevke cerkve ali druge verske skupnosti predpišejo
in pobirajo avtonomno, na podlagi posebnega pravilnika, ki ga sprejmejo. Pravilnik o
verskih prispevkih sodi v avtonomno pravo cerkva ali drugih verskih skupnosti. Cerkve
ali druge verske skupnosti ga zveznemu ministrstvu, pristojnemu za pouk, umetnost in
šport, posredujejo zgolj v vednost. S tem pravilnik pridobi takšno pravno veljavo, ki
omogoča pomoč države pri izvršbi odločb, izdanih na njegovi podlagi. Obvezna
sestavina pravilnika so pogoji, ki določajo, kdo je zavezan za plačilo prispevka cerkvam
ali drugim verskim skupnostim. Zavezanost plačevanja prispevka določeni cerkvi ali
drugi verski skupnosti je praviloma povezana s stalnim prebivališčem, sedežem podjetja
ali lego posesti na območju teritorialne enote cerkve ali druge verske skupnosti, ki ji
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posameznik pripada. Pravilnik mora vsebovati tudi merila za odmero višine prispevka.
Pri tem se navadno upoštevajo davčna sposobnost zavezanca, njegova samoocena
oziroma ocena cerkve ali druge verske skupnosti. Upoštevajo se tudi določene olajšave,
npr. položaj samohranilca, število otrok, šolanje otrok, bolni in ostareli. Običajno
odmerjena višina članskega prispevka cerkvi ali drugi verski skupnosti znaša okoli
1,1 % osebnega dohodka vernika. Pravilnik mora opredeljevati tudi organe cerkve ali
druge verske skupnosti, pristojne za uveljavljanje določb pravilnika. Na odločbo cerkve
ali druge verske skupnosti o odmeri obveznega prispevka je mogoča pritožba na
drugostopenjski organ cerkve ali druge verske skupnosti in posledično tudi na državno
sodišče. Prihodki cerkva ali drugih verskih skupnosti in z njimi povezanih pravnih oseb
se oblikujejo tudi iz naslova davčnih olajšav in oprostitev. Oproščene so davka na
dohodek, davka na premoženje, zemljiškega davka in davka na dediščino in darila.
Oprostitve veljajo v primeru prihodkov oziroma premoženja, ki so namenjeni oziroma
se uporabljajo za verske namene. Država je cerkvam ali drugim verskim skupnostim
dolžna plačevati tudi odškodnino za škodo, ki je nastala z uveljavitvijo nacistične
zakonodaje. (Potz 2005, 411; Prepeluh 2000, 128–131) V avstrijski ureditvi je teža
pridobivanja finančnih sredstev za opravljanje verske dejavnosti na prispevanju članov
cerkve ali druge verske skupnosti. Vendar cerkvam ali drugim verskim skupnostim pri
tem pomaga država s svojim represivnim aparatom in jim hkrati omogoča široko polje
svobodnega udejstvovanja tudi v okviru pridobitne dejavnosti.
Osrednja francoska ureditev preprečuje vsakršno enačenje verske in pridobitne poslovne
dejavnosti. Glede opravljanja pridobitne dejavnosti je zato določeno, da smejo biti
cerkve ali druge verske skupnosti ustanovljene izključno za opravljanje verske
dejavnosti. Nikakor ne smejo biti ustanovljene v kakršnikoli pravni obliki, ki bi jim
omogočala pridobivati javna materialna sredstva. Registracijska zakonodaja določa
notranjo organiziranost cerkva ali drugih verskih skupnosti in nujnost njihovega obsega
glede na številčnost lokalnega prebivalstva. Cerkve ali druge verske skupnosti se smejo
financirati oziroma pridobivati sredstva za opravljanje svoje matične dejavnosti
izključno preko darov oziroma prispevkov in vplačil svojih vernikov in simpatizerjev.
Javna materialna oziroma finančna sredstva sme cerkev ali druga verska skupnost
pridobivati samo za vzdrževanje in prenovo kulturne dediščine v njeni lasti, ki je
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umeščena na poseben državni seznam kulturne dediščine javnega pomena. (BasdevantGaudement 2005, 163; Fox 2008, 135) V Veliki Britaniji lahko cerkve ali druge verske
skupnosti pridobitno dejavnost opravljajo popolnoma svobodno in neomejeno. Cerkve
ali druge verske skupnosti ne uživajo nič večjih in nič manjših pravic kot ostale oblike
prostovoljskih organizacij. Ne obstaja nikakršen seznam cerkva ali drugih verskih
skupnosti, ki bi jih država priznavala. Obstaja edino možnost registracije posameznih
prostorov bogoslužja za opravljanje različnih slovesnosti, predvsem sklepanja
zakonskih zvez z javno veljavnostjo. Cerkve ali druge verske skupnosti lahko v
pravnem prometu nastopajo enako kot vse ostale prostovoljske organizacije, z vsemi
pravicami in dolžnostmi. Lahko sklepajo pogodbe, upravljajo s premoženjem, izvajajo
disciplinske postopke nad svojimi člani in opravljajo nepridobitne ali pridobitne posle.
(McClean 2005, 562–563; Fox 2008, 120) Različnost francoske in britanske ureditve je
odsev različnosti pravnih sistemov. Strukturirani francoski sistem kodificiranja ostro
zamejuje področje udejstvovanja cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Bolj
praktično orientirani precedenčni angleški sistem se navedenega vprašanja ne loteva v
naprej (lat. a priori), ampak je usmerjen zgolj v reševanje nastalih konfliktnih situacij in
omogočanje splošne svobode ravnanja. Vendar ne francoski ne britanski sistem bistveno
ne omejujeta pridobitnega udejstvovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Komisija za varnost in sodelovanje v Evropi poroča o kar nekaj evropskih državah, kjer
možnost opravljanja pridobitne dejavnosti za cerkve ali druge verske skupnosti ni
kakorkoli omejena. V številnih državah obstajajo široke možnosti opravljanja pridobitne
dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti. Kot rečeno, v Avstriji status pravne
osebe cerkvam ali drugim verskim skupnostim dovoljuje lastništvo in posedovanje
premoženja in opravljanje vseh drugih pravnih transakcij. Cerkve ali druge verske
skupnosti torej lahko sklepajo tudi pridobitne pravne posle. Tudi v Franciji, ob zgoraj
navedenem, pravni status cerkve ali druge verske skupnosti omogoča nakup in prodajo
nepremičnega, premičnega in finančnega premoženja. Pravna sposobnost škofijskih
združenj je širša, kot je sposobnost kultnih združenj. (CSCE 2000, 18; 36; 118; 154)
Komisija o omejitvah opravljanja pridobitne dejavnosti poroča v primeru tistih držav,
kjer imajo cerkve ali druge verske skupnosti poseben javni status. Kot vrsto omejitve
šteje tudi regulacijo, ki preprečuje, da bi cerkve ali druge verske skupnosti na trgu
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pridobitne dejavnosti imele privilegiran status. V Nemčiji so cerkve ali druge verske
skupnosti bodisi javnopravne korporacije bodisi nepridobitna združenja. Slednja smejo
vstopati v poslovne transakcije oziroma opravljati pridobitno dejavnost, dokler je njihov
glavni namen nekomercialen oziroma nepridobiten. Cerkev ali druga verska skupnost se
ne more registrirati kot nepridobitno združenje, če so njen glavni namen oziroma cilji
delovanja ekonomski ali politični. Gospodarske družbe oziroma podjetja ureja
gospodarsko, tj. podjetniško pravo. Skladno s tem morajo pravne osebe izpolnjevati
določene računovodske standarde in razpolagati z ustreznim kapitalom, da lahko
jamčijo za svojo odgovornost. Nizozemska zakonodaja izrecno določa, da morajo
cerkve ali druge verske skupnosti, ki se ukvarjajo s konkurenčno dejavnostjo ali
opravljajo dejanja z namenom pridobivanja dobička, za to plačevati davek. (46–47; 82;
163; 184) Eventualna omejitev pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti
ni upravičena brez ustrezne racionalne utemeljitve. Kot mogoči temelji tovrstne
omejitve so največkrat izkazane konkretne ustavne vrednote in pravice ter poseben javni
status, ki ga v posameznih državah uživajo določene cerkve ali druge verske skupnosti.
OVSE izraža stališče, da smejo cerkve ali druge verske skupnosti pridobitno dejavnost
opravljati pod omejenimi pogoji (tj. povezano z njihovimi nameni in cilji in zgolj kot
dopolnilno dejavnost svoji verski dejavnosti). Hkrati priporoča čim večjo svobodo
cerkva ali drugih verskih skupnosti tudi v zvezi s pridobitno dejavnostjo, ker je ta
dejavnost ena pomembnejših za oblikovanje sredstev, ki so potrebna za razvoj in
ohranjanje nepridobitne verske in splošnokoristne dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Na področju državnega finančnega podpiranja cerkva ali drugih verskih
skupnosti smejo države čim manj ovirati cerkve ali druge verske skupnosti pri zbiranju
sredstev in sprejemanju donacij fizičnih in pravnih oseb ter pri upravljanju lastnih
premoženjskih skladov. Davčne olajšave in oprostitve morajo biti cerkvam ali drugim
verskim skupnostim zagotovljene brez diskriminacije. To velja tako za privilegije na
področju obdavčitve dohodka in premoženja cerkva ali drugih verskih skupnosti kot za
uveljavljanje znižanja davčne osnove donatorjev. V primeru pobiranja prispevkov
članov cerkva ali drugih verskih skupnosti preko posebnega verskega davka oziroma
državnega davčnega sistema je članom potrebno zagotoviti možnost, da davka ne
prispevajo za cerkev ali druge versko skupnost, katere člani niso. Posebno pozornost je
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potrebno nameniti tudi morebitni diskriminaciji tistih cerkva ali drugih verskih
skupnosti, za katere država ne pobira verskega davka oziroma ne izpolnjujejo pogojev
za to storitev. Pobiranje posebnega verskega davka kot tudi neposredna državna
finančna podpora ni sama po sebi (lat. per se) v nasprotju z določbami mednarodnega
prava. Pri dodeljevanju državne finančne pomoči za plače in socialna zavarovanja
verskih uslužbencev, obratovanje verskih šol, donacijah državnega premoženja in oddaji
državnih stavb v uporabo cerkvam ali drugim verskim skupnostim je nujna velika
pozornost na načelo enakopravnosti in upoštevanje zgodovinskih in družbenih okoliščin
delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti. (ODIHR 2004, 20–21) Pri vprašanju
obsega opravljanja pridobitne dejavnosti OVSE opozarja na praktični vidik izvrševanja
človekove pravice in temeljne svoboščine do verske svobode. Cerkve ali druge verske
skupnosti morajo v pravnem sistemu imeti možnost pridobiti dovolj materialnih
sredstev za nemoteno opravljanje svoje primarne dejavnosti. Kolikor za to ni na
razpolago primerno število in obseg nepridobitnih virov, morajo imeti cerkve ali druge
verske skupnosti možnost manjkajoča sredstva nadomestiti z opravljanjem pridobitne
dejavnosti.
Kakršnokoli omejevanje pridobitne dejavnosti katerihkoli subjektov omejuje splošno
svobodo ravnanja in posledično posebne svobode, mdr. tudi svobodo vere. Obstaja
določena povezanost med svobodo veroizpovedi in pridobitno dejavnostjo. Na območju
Severne Amerike so namreč vse od 17. stoletja dalje na razmah in razumevanje verske
svobode odločujoče vplivali prav ekonomski dejavniki. Puritanci in drugi prvi
priseljenci v Severni Ameriki niso bili zagovorniki univerzalnosti te človekove pravice
in temeljne svoboščine. Svobodo vere so uveljavljali le v odnosih znotraj svoje vere.
Možnosti uveljavljanja te človekove pravice in temeljne svoboščine niso priznavali za
vse ljudi enako. Niti ni bila zagovornica univerzalnosti te človekove pravice in temeljne
svoboščine Anglikanska cerkev, ki je v severnoameriške kolonije pošiljala svoje
duhovnike, da bi tam vzpostavili podružnice angleške državne cerkve. Odpor proti
univerzalni veljavnosti svobode veroizpovedi se je na območju Severne Amerike krepil
vse do 18. stoletja. Teoretični politični razmislek in stališča Johna Locka in Jamesa
Madisona, da je univerzalna veljavnost verske svobode dobra ideja, niso imela
odločujočega vpliva na ustrezno spremembo zakonodaje in sodno prakso ameriških
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kolonij. Pač pa je k temu prispevala liberalizacija verskega trga. Področje verskega
življenja in dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti so se morale prilagajati
političnim in ekonomskim ciljem vlade. Ti so bili močno pod pritiskom množične
zunanje imigracije, živahne notranje migracije, naraščajočega kulturnega pluralizma in
razvejane trgovine. Vsakršna omejitev svobode vere je imela velik negativen pomen za
opravljanje pridobitne trgovinske dejavnosti. Če so npr. v določeni koloniji oziroma
federalni enoti rutinsko zapirali vernike metodistične cerkve, ki so se kot trgovci znašli
pod njeno jurisdikcijo, ni bilo pričakovati, da bodo drugi trgovci metodistične vere
množično poslovali na območju te kolonije oziroma federalne enote. Pridobitna
trgovinska dejavnost se je razmahnila na tistih območjih, kjer trgovcem ni bila
onemogočena svoboda gibanja in opravljanja dejavnosti zaradi pripadnosti določeni
veri. (Gill 2008, 91–97)
Dostojanstvo človeške osebe je sestavljeno iz prepleta različnih človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, ki jih spodbuja, zagotavlja in varuje pravna ureditev.
Nepremišljeno in neodgovorno omejevanje katerekoli izmed njih ima negativni učinek
na kvaliteto bivanja posameznika in skupnosti, zato ni pretirano trditi, da omejevanje
pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti omejuje njihovo
splošnokoristno dejavnost. Pomeni siromašenje celotne družbe in je v nasprotju z
antropologijo človeka kot enote telesa in duha. V kapitalizmu je zasebni pridobitni
sektor postal posnemanja vreden model tudi za cerkve ali druge verske skupnosti.
Škofije in župnije so začele delovati kot podjetja. Cerkve ali druge verske skupnosti so
v pravnih ureditvah številnih držav začele za svoje delovanje uporabljati pravno obliko
gospodarske družbe. Izrazit primer tega so ZDA. Odnos med duhovnikom in župnijo je
postal podoben pogodbi o izvajanju storitev. Cerkve ali druge verske skupnosti so
modernizirale svojo notranjo organizacijo in jo prilagodile funkcionalnim potrebam
sodobnega časa. Sekularizirale so številne izmed svojih simbolov in se prilagodile
zahtevam kulture. Cerkve ali druge verske skupnosti, čeprav kot podjetja v kapitalizmu,
so iz prejšnjih časov še vedno ostale velike lastnice nepremičnega premoženja in med
glavnimi ustvarjalkami tega trga. Upravljajo z velikimi skladi finančnega premoženja in
so velike delodajalke zlasti na področju zaposlovanja verskih uslužbencev, kot so
duhovniki, organisti, pevci ipd. Cerkve ali druge verske skupnosti ostajajo največje
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dobrodelne organizacije za lajšanje stiske lačnih, revnih in obupanih (v Nemčiji je npr.
Katoliška Cerkev največji delodajalec na področju zagotavljanja storitev socialne
države). Ostajajo med največjimi ponudnicami vzgojno-izobraževalnih storitev s
poučevanjem na področju vere, morale, ekonomije in aktivnega državljanstva. Vplivajo
na vrednostno rast ljudi in prispevajo k njihovemu državljanskemu oblikovanju. Cerkve
ali druge verske skupnosti pošiljajo misijonarje v oddaljene nerazvite dežele, kjer
prispevajo k oblikovanju pravne kulture in družbe blagostanja. Ustanavljajo in vodijo
bolnišnice, domove za sirote, ostarele in onemogle, zatočišča za begunce. Potrebe
verske dejavnosti spodbudno vplivajo na industrijo in druge veje ekonomije. Arhitekti,
umetniki in obrtniki različnih strok so redno angažirani pri gradnji stavb za opravljanje
verske dejavnosti, zlasti kultne. Cerkve ali druge verske skupnosti natisnejo na milijone
knjig in drugih tiskovin. Vse, kar opravljajo v okviru verske dejavnosti, se praviloma
opravlja v korist človeštva. Narava njihovega delovanja je torej splošnokoristna. Pri tem
se časni (zemeljski) in večni (duhovni) cilji neizogibno prepletajo. Človek je namreč
nerazdeljiva enota telesnega in duhovnega. (Rodes 1998, 144–152) Cerkve ali druge
verske skupnosti se ustanavljajo z namenom, da strežejo odrešenju človeka kot
nerazdeljive enote telesnega in duševnega oziroma duhovnega. S svojim delovanjem
morajo biti vpete tako v fizično kot v idejno realnost človeškega dojemanja sveta.
Pridobitništvo je del te realnosti, ki mora ostajati odprta tudi cerkvam ali drugim
verskim skupnostim.
Omejevanje pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti le-te izloča iz
določene realnosti, zlasti procesa modernizacije v svetu, ki ga zaznamujejo predvsem
trendi globaliziranega ekonomskega sistema. Vera se je pridružila procesu
modernizacije,

ki

napreduje

preko

marketinških

in

ekonomskih

trendov.

Komercializacija vere se kaže v spreminjanju krajev nepridobitniškega sakralnega v
kraje pridobitniškega turizma, razmahu proizvodnje in prodaje nabožnega trgovskega
blaga in pojavu megacerkva, zlasti na območjih, kjer je čutiti pomanjkanje navzočnosti
prevladujoče univerzalne (Katoliške) cerkve. Razširila se je hibridna vernost: v
populariziranih oblikah budizma, karizmatičnih gibanjih in binkoštnih krščanskih
ločinah. Ta proces modernizacije je posledica sekularizacije, ki vključuje razlikovanje
področij delovanja v družbi na vero, politiko in ekonomijo. Cerkve ali druge verske
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skupnosti morajo za svoj obstanek v takšni družbi tekmovati s širokim naborom
različnih dejavnosti, ki zagotavljajo najrazličnejše splošnokoristne proizvode in storitve.
Vera na nek način tekmuje s sekularizirano znanostjo in strokovnostjo, tradicionalna in
samoumevna avtoriteta cerkva ali drugih verskih skupnosti izginja. Sekularizirana
kultura je prepojila vero z idejami komercialnosti, nakupa in prodaje, ustvarjanja
dodane vrednosti in oglaševanja. V takšnem svetu, ki ga miselno in čutno obvladujejo
evolucijske ideologije človeškega razvoja, verske kozmologije o smislu in vlogi človeka
v stvarstvu nimajo več velikega vpliva. S ponudbo in povpraševanjem po verskih
proizvodih in storitvah (npr. nabožnih predmetih in rekvizitih, duhovni literaturi,
romanjih), promocijo (samo)razsvetljenih življenjskih stilov (npr. z meditativno jogo,
askezami, dietami), uporabo sredstev množičnega komuniciranja (npr. z internetom,
televizijo, radijem) in ustvarjanjem verske subkulture mladih (npr. z mešanjem sakralne
in pop glasbe) vera postaja del globaliziranega ekonomskega sistema. (Turner 2011,
150; 279) Cerkve ali druge verske skupnosti morajo zato vsaj z delom svoje dejavnosti
ostajati v sferi pridobitnega. S tem pridobivajo izkušnje oziroma informacije s široke
palete človeškega udejstvovanja, si zagotavljajo varnost poslovanja in sposobnost
učinkovitega prispevanja k skupnemu dobremu.
Avtonomno pravo Katoliške Cerkve v tem pogledu določa, da ima Katoliška Cerkev od
države neodvisno pravico pridobivati, imeti, upravljati in odtujevati svoje premoženje
za opravljanje božje službe, dostojno vzdrževanje klerikov, opravljanje apostolata,
krščanske dobrodelnosti in druge lastne namene (ZCP, 1254). Vendar udejstvovanje
cerkva ali drugih verskih skupnosti na področju pridobitne dejavnosti ne sme vnašati
nepreglednosti in nelojalne konkurence na trg pridobitnih subjektov. V tem primeru je
naloga države, da zagotavlja in uveljavlja pravično enaka merila za vse. Omejevanje
pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti na njihov namen in cilj ter
zgolj na dopolnilni obseg glede njihove osnovne nepridobitne dejavnosti je nepravično
različno v primerjavi z ostalimi subjekti na trgu. Cerkve ali druge verske skupnosti v
Sloveniji po obsegu in načinu svojega delovanja namreč ne predstavljajo motnje
svobodnega trga oziroma niso upoštevanja vreden dejavnik nelojalne konkurence.
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Omejevanje pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti na njihov
ustanovitveni namen in cilje ter na obseg dopolnilne dejavnosti, brez ustrezne
utemeljitve, posega v njihovo splošno svobodo ravnanja, ki jim je zagotovljena s 35.
členom URS. Na področju pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti
zato Avstrija in Velika Britanija ne postavljata nikakršnih omejitev cerkvam ali drugim
verskim skupnostim pri opravljanju pridobitne dejavnosti. OVSE priporoča, da imajo
cerkve ali druge verske skupnosti čim večjo svobodo pri opravljanju pridobitne
dejavnosti. Ta je namreč ena pomembnejših za oblikovanje sredstev, ki so potrebna za
razvoj in ohranjanje nepridobitne verske in splošnokoristne dejavnosti cerkva ali drugih
verskih skupnosti. Omejevanje pridobitne dejavnosti katerihkoli subjektov hkrati
omejuje splošno svobodo ravnanja in posledično posebne svobode, mdr. svobodo
veroizpovedi. S tem se neizogibno omeji splošnokoristna dejavnost cerkva ali drugih
verskih skupnosti, kar pomeni siromašenje celotne družbe. Poleg tega so z omejevanjem
možnosti opravljanja pridobitne dejavnosti cerkve ali druge verske skupnosti izločene iz
procesa modernizacije v svetu, ki ga zaznamujejo predvsem trendi globaliziranega
ekonomskega sistema. Komisija za varnost in sodelovanje v Evropi poroča, da so
omejitve opravljanja pridobitne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti pogoste v
tistih državah, kjer imajo cerkve ali druge verske skupnosti poseben javni status (npr. v
Nemčiji). Poroča tudi, da so tovrstne omejitve praviloma zgolj regulacije, ki
preprečujejo, da bi cerkve ali druge verske skupnosti na trgu pridobitne dejavnosti imele
privilegiran status.

3.2.4 Istovetenje države in verskih skupnosti
Na področju istovetenja države in cerkva ali drugih verskih skupnosti izvršilnoupravna
teza uveljavlja »prepoved istovetenja države in verskih skupnosti«. V ustavni ureditvi
RS je to področje, ki ga pokriva načelo ločenosti države in verskih skupnosti v povezavi
z načelom enakopravnosti verskih skupnosti in njihovega svobodnega delovanja (7. člen
URS). Izvršilnoupravna teza določa, da »država, če želi ostati vrednostno nevtralna, ne
sme zaposlovati specialistov verskih skupnosti za opravljanje verske oziroma druge
svetovnonazorske dejavnosti«. Posvečene osebe cerkva ali drugih verskih skupnosti naj
ne bi smele biti zaposlene niti v javnih bolnišnicah in zaporih. Preprečevanje zbujanja
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istovetnosti naj bi bilo urejeno tudi na simbolni ravni. Nobena cerkev ali druga verska
skupnost naj ne bi imela »pristojnosti zagotavljati verske ali duhovne oskrbe v imenu
države in pooblaščene osebe verskih skupnosti naj ne bi smele nositi ali posredovati
simbolov, ki označujejo državno oblast«. (UVS 27.10.2010, 22–23) Izvršilnoupravna
teza izhaja iz prepričanja, da je prepoved istovetenja države in cerkva ali drugih verskih
skupnosti primeren ukrep za zagotovitev vrednostne nevtralnosti države. Udejanjala naj
bi se preko ustavnega načela ločitve države in verskih skupnosti. Takšno prepričanje
nima trdne ustavne in filozofske osnove. Poleg tega pomeni vračanje k zavrnjenim in
presežnim vzorcem odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi iz
slovenske totalitaristične polpretekle zgodovine. Prav tako ni primerljivo z avstrijsko in
dansko ureditvijo, sodno prakso ESČP ter stališči Beneške komisije.
Pri razlagi načela ločitve države in verskih skupnosti USRS navaja, da iz vsebinske
prepletenosti ustavne ureditve verske svobode in položaja cerkva ali drugih verskih
skupnosti izhaja, da vse tisto, kar zahteva svoboda vere iz 41. člena URS, ne more biti
kakorkoli neskladno z načelom ločenosti države in verskih skupnosti iz 7. člena URS.
Država mora pri svojem delovanju upoštevati ustavno zagotovljeno svobodo
veroizpovedi, kar od nje v prvi vrsti zahteva določeno vzdržnost pri izvrševanju njenih
pristojnosti oziroma suverenosti. S tem USRS poudarja, da je verska svoboda najprej
pravica negativnega statusa. Država svobodnega izpovedovanja in izvrševanja vere ne
sme onemogočati, preprečevati, ovirati ali oteževati. Morebitno okrnjeno svobodo
posameznikov mora država s svojim aktivnim delovanjem celo sanirati in ublažiti
nastalo prikrajšanje, ki se pojavi pri izvrševanju določene človekove pravice in temeljne
svoboščine. S tem USRS poudarja, da je svoboda vere tudi pravica v pravem pomenu
besede, tj. pozitivnega statusa. Seveda človekove pravice in temeljne svoboščine niso
absolutne in država vanje sme poseči, če ima za to ustavno dopusten cilj (npr. razlogi
javne varnosti in javnega zdravja) in je poseg v skladu z načelom sorazmernosti. Država
za zagotavljanje pravice do kolektivnega izpovedovanja vere v javnih zavodih ni dolžna
zaposlovati duhovnikov. Vendar samo dejstvo, da dolžnost države ni zaposlovanje
duhovnikov, še ne pomeni, da je takšno zaposlovanje z vidika URS nedopustno. Verska
in svetovnonazorska nevtralnost države, ki je osrednji element načela o ločenosti države
in verskih skupnosti iz 7. člena URS, državo zavezuje, da v svoje delovanje ne vnaša
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verskih in svetovnonazorskih elementov. Država mora biti poleg tega še nepristranska,
vere ali drugih svetovnih nazorov ne sme niti prevzemati niti zavračati, v nazorskem
smislu jih ne sme niti podpirati niti ovirati. Dokler torej država ostaja versko in
svetovnonazorsko nevtralna in se s posamezno vero ali svetovnim nazorom ne istoveti,
ne obstaja nikakršna ovira za vsakršno sodelovanje države s cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi. Z ustavnega vidika je pri tem sodelovanju pomembno le to, da ne
pride do dejanskega ali simbolnega istovetenja države z določeno vero ali svetovnim
nazorom. Način oziroma oblika sodelovanja je pomembna, ker lahko napravi preskok v
pravni kvalifikaciji. Kar je z vidika načela ločenosti države in verskih skupnosti iz 7.
člena URS popolnoma sprejemljiva vsebina sodelovanja med državo in cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi, lahko zaradi določene oblike postane ustavno
nesprejemljiva povezanost. Morebitna vključitev duhovnikov v delovno razmerje z
državo vzpostavlja pomembno institucionalno vez med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi je le eden izmed elementov, ki
vzpostavljajo in dokazujejo obstoj delovnega razmerja med pogodbenima partnerjema.
Skladno z delovnopravno zakonodajo in pravom socialne varnosti so ostali sestavni
elementi tudi organiziran delovni proces delodajalca, opravljanje dela po navodilih in
pod nadzorom delodajalca in plačilo za delo. V takšnem primeru duhovnik kot
uslužbenec države opravlja versko dejavnost in do neke mere simbolizira državo. Ker je
takšna vez prepoznavna tudi navzven, v odnosu do tretjih, bodisi neverujočih bodisi
drugače verujočih, simbolizira izvrševanje verske dejavnosti države. To je izrazit primer
negacije vrednostne nevtralnosti države oziroma njenega simbolnega istovetenja z vero
ali s svetovnim nazorom. (U-I-92/07, 142–147)
USRS izpostavlja, da morata pravo in politika države varovati in zagotavljati vse
človekove pravice in temeljne svoboščine enakovredno oziroma z enakim občutkom.
Takšen integriran pristop je učinkovito sredstvo proti ideološko pristranskim
zanemarjanjem ene ali pretiranim poudarjanjem druge človekove pravice in temeljne
svoboščine. V tem oziru vsako državno angažiranje verskega uslužbenca ne more nujno
pomeniti tudi sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma nastanka delovnega razmerja in s
tem vstop verskega uslužbenca v odvisno razmerje z državo in vzpostavitev tesne
medsebojne institucionalne povezanosti. Vez med državo in verskim uslužbencem je
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lahko vzpostavljena na podlagi drugih civilnopravnih pogodb. Pogodbena in simbolna
povezanost med državo in verskimi uslužbenci ni v nasprotju z ustavo vse do takrat,
dokler država s svojim aktivnim prizadevanjem na tem področju ne omejuje pozitivnega
ali negativnega vidika svobode veroizpovedi (tj. ne deluje prisilno na posameznika) in
ne daje vtisa, da med vsemi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami
nesorazmerno skrbi le za versko svobodo.
Strogo razumevanje načela ločitve države in cerkva ali drugih verskih skupnosti je na
območju Slovenije v polpretekli zgodovini prepovedovalo prisotnost verskih vsebin in
simbolov pri delovanju državnih organov, brisalo krščansko tradicijo iz poimenovanj
krajev in literarnih del, omejevalo versko duhovno oskrbo uradnikov, učiteljev,
vojakov, policistov in drugih delavcev države in omejevalo svobodo oziroma
samostojnost ter avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti pri izvajanju
splošnokoristne socialne, zdravstvene, kulturne, športne in prosvetne dejavnosti. S
takšnim ravnanjem država v naprej (lat. a priori) opušča možnost in priložnost, da bi
posameznikom pomagala pri udejanjanju svobode vere, ne glede na vrsto in
intenzivnost okoliščin, ki utegnejo nastati in oteževati ali celo onemogočati njeno
uresničevanje. Pri angažiranju verskih uslužbencev s strani države ne pride avtomatično
do istovetenja države z določeno vero ali prepričanjem, totalitarne vzpostavitve državne
vere ali spodbujanja in prepovedovanja ideoloških nazorov, vnašanja verskih oziroma
duhovnih in svetovnonazorskih elementov v dejavnosti države ali kakršnokoli izrekanje
države o verskih oziroma duhovnih vprašanjih. Vsa ta dejanja so lahko zgolj v funkciji
dopuščanja verske dejavnosti brez oblastnega prisiljevanja in z dopuščeno možnostjo
izbire oziroma zavrnitve s strani posameznikov. Tovrstna prepoved pastoralno oziroma
versko oskrbo v primerih, ko je oteženo svobodno gibanje oseb, dela negotovo, kar je v
nasprotju z načelom pravne varnosti. Načelo pravne varnosti zahteva, da so pravice in
dolžnosti jasno določene, v naprej znane in ustrezno zavarovane, da se posameznik
lahko nanje zanese in jih vključuje v svoje aktualno in načrtovano ravnanje. Ravno
osebe, ki so zaposlene oziroma integrirane s strani države, morejo v določenih primerih
in situacijah, ki so močno povezane s suvereno dejavnostjo države (npr. pravosodje,
obramba, zunanje zadeve), edine učinkovito in zadovoljivo zagotavljati versko ali
duhovno oskrbo posameznikom oziroma poskrbeti za uresničevanje človekove pravice
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in temeljne svoboščine do svobode veroizpovedi. Tovrstna prepoved zato ni usklajena z
načelom sodelovanja pri napredku človeške osebe in skupnega dobrega. Onemogoča
oziroma odpravlja povezovanje kadrovskih in materialnih virov za dolgoročno vzdržno
vzpostavitev splošnokoristne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Stroga ločitev med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi pomeni
zagotavljati avtonomijo cerkvam ali drugim verskim skupnostim brez kakršnihkoli
privilegijev in popolno ločitev med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
na finančnem področju. Država ne sme v nikakršnem obsegu in v nikakršni obliki
financirati nobenih verskih dejavnosti. Prepovedano je tudi delno državno plačevanje
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje verskih uslužbencev. Plačevanje
teh izdatkov naj bi bila socialistična inovacija, ki je bila uvedena kot kompenzacija
cerkvam ali drugim verskim skupnostim za premoženje, odvzeto z nacionalizacijo v
socialističnih državah. Z zaključkom denacionalizacije in vračilom odvzetega
premoženja oziroma izplačilom ustreznih odškodnin verskim skupnostim naj tega
razloga, vsaj v Sloveniji, ne bi bilo več. Država tudi ne sme graditi, vzdrževati ali
pomagati ohranjati verskih objektov. Potrebna naj bi bila zelo stroga revizija položaja
kulturnozgodovinskih spomenikov na verskem področju in ureditev njihovega lastništva
med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Nadalje naj bi bilo potrebno
premisliti, ali si slovenska država lahko privošči 85 % sofinanciranje zasebnega in
verskega šolstva, zlasti v razmerah ekonomske krize oziroma zmanjševanja sredstev za
javno šolstvo. Državno sofinanciranje zasebnega in verskega šolstva naj bi bilo
potrebno znižati na 50 % in prihranek kanalizirati v javni šolski sistem. Potrebno naj bi
se bilo tudi vprašati, ali je upravičeno reševati domnevni problem duhovne oskrbe
vojakov tako, da se verskim uslužbencem avtohtonih cerkva ali drugih verskih
skupnosti podeljuje vojaške čine in državne plače. V okviru sofinanciranja cerkva ali
drugih verskih skupnosti naj bi bila močno tvegana smiselnost rešitve, s katero
zavezanci del sredstev za dohodnino po lastni presoji namenijo v verske ali druge
namene. Z zaključkom denacionalizacije naj bi bilo namreč dokončno rešeno vprašanje
financiranja verske dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti. Njihove nepridobitne
ali pridobitne neverske dejavnosti se lahko financirajo pod enakimi pogoji in iz enakih
virov kot neverska dejavnost drugih organizacij. Sredstva za neversko dejavnost se torej
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lahko pridobivajo na trgu, preko razpisov in koncesij. Na področju financiranja je vsako
pogajanje med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi nedopustno.
(Dragoš 2001, 41–55) Stroga ločitev med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi je problematična, ker ne varuje in ne pospešuje verske svobode. Država je k
varovanju in pospeševanju svobode vere zavezana na podlagi načela pravne in socialne
države ter drugih ustavnih vrednot.
Višina »zidu ločitve« med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi je
premosorazmerna s svobodo veroizpovedi v družbi. Zid, ki izloča cerkve ali druge
verske skupnosti iz javnega življenja, pomeni privilegiranje sekularizacije nad vernostjo
in zato kršitev verske svobode. Agresivna ločitev države in cerkva ali drugih verskih
skupnosti pomeni omejevanje svobode vere. (Gill 2008, 21) Vendar načelo ločitve
države od cerkva ali drugih verskih skupnosti ne sme ločevati države od vrednot in je
omejevati le na formalno-organizacijske zadeve. Država mora negovati neke vrednote,
nek državni oziroma državljanski etos, ki izraža pogoje obstajanja in smisel delovanja
nje same in njenih ustanov. Pri tem ne sme iti za t. i. zadnje pogoje in smisel, kar je v
pristojnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti. Iti mora za vrednote, ki omogočajo
skupno življenje in delovanje ljudem z različnimi vrednotami. Te so kot človekove
pravice in temeljne svoboščine zapisane v mednarodnih deklaracijah, paktih in
konvencijah ter ustavah modernih držav. Sicer ne zapolnjujejo celotnega vrednostnega
sveta posameznika in tudi moderna država mora biti v izbiri teh vrednot zavestno
vzdržna. Te vrednote niti niso najvišje v religioznem smislu in so celo odprte za različne
religiozne utemeljitve in nadgrajevanja. Kljub temu pa ne smejo biti prepuščene zgolj
različnim cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Načelo ločitve države od cerkva ali
drugih verskih skupnosti je bilo v ameriški in francoski zakonodaji uveljavljeno po
meščanski revoluciji. Pomenilo je prelom z dotedanjo prevladujočo evropsko tradicijo.
V ozadju francoske zakonodaje o ločitvi države in cerkva ali drugih verskih skupnosti je
težnja, da država postane zares država in cerkve ali druge verske skupnosti postanejo
zares cerkve ali druge verske skupnosti. Problematična je bila predvsem močna vloga
Katoliške Cerkve v družbi.
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Ameriško zakonodajo o ločitvi je vodila skrb za zagotovitev svobode veroizpovedi,
enakopravnost ljudi in ustalitev cerkva ali drugih verskih skupnosti kot institucij civilne
družbe. Vse te cilje v prvi vrsti ogrožata avtoritarna država ali privilegirana državna
cerkev ali druga verska skupnost. Napačen je torej pogled na načelo ločitve države in
cerkva ali drugih verskih skupnosti kot na sredstvo, ki ločuje med javnim in zasebnim,
prepoveduje ali skrajno omejuje zvonjenje, procesije in druge javne verske
manifestacije. Takšen pogled na načelo ločitve je bil značilen za prvo obdobje
uveljavitve v francoski zakonodaji. Čeprav je model ločitve države in cerkva ali drugih
verskih skupnosti danes prevladujoč model ureditve odnosa med državo in cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi v svetu, se morajo pri tem v vse večji meri upoštevati
dejanske religiozne tradicije in sestava prebivalstva. To dvoje se torej ne sme ignorirati
in opuščati se mora togi (francoski) model ločitve. Nasprotni trend je opazen le v
fundamentalističnih muslimanskih državah. (Kerševan 1996, 19–20; 74) Edina
ideologija, ki je še ostala primerna za moderno pravno državo, je dosledno varovanje in
uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Uveljavljati jo je potrebno
enakopravno za vse, za posameznike in cerkve ali druge verske skupnosti. Z
omejevanjem sodelovanja med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
prihaja do izločanja slednjih iz javnega življenja, kar je v nasprotju z versko svobodo.
Vrednostna nevtralnost države, ki naj bi jo zagotavljajo ustavno načelo ločitve države in
verskih skupnosti torej pomeni, da država niti ne spodbuja niti ne zavira določenega
prepričanja bolj kot drugega. Kljub temu je državna podpora veroizpovedim dopuščena,
dokler je enaka pod enakimi pogoji za vse. To vključuje oziroma omogoča tudi
ugodnejšo obravnavo posameznih cerkva ali drugih verskih skupnosti, če so razlogi za
to stvarno utemeljivi. (Fox 2008, 58) Država ne sme biti omejena z neko ekskluzivno
ideologijo ali veroizpovedjo. Na načelo neistovetenja in vrednostne nevtralnosti je
potrebno gledati kot na sredstvo za varovanje svobode vere. Preprečuje namreč
poseganje države v avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti, ker državi
onemogoča prevzeti dela in naloge cerkva ali drugih verskih skupnosti. Vendar to
načelo ne pomeni brezbrižnosti države do vere kot družbenega pojava. Zanimanje
države za vero kot družbeni pojav je npr. v Franciji poimenovan »pozitivna laičnost«.
Ni nujno, da vrednostna nevtralnost odpravlja kulturno tradicijo družbe. V Evropi je ta
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nedvomno zaznamovana s krščanstvom. Tradicija družbe se ohranja v jeziku oziroma
zapisu ustave (npr. kot sklicevanje na božanstvo, tj. lat. Invocatio Dei, in drugih zapisih
v preambuli, ki zadevajo ureditev državnih simbolov, omembe tradicionalne ali
priznane cerkve ali druge verske skupnosti) ali drugih pravnih aktih države (npr. v
preambuli zakona v obliki izjave, da država temelji na krščanskih kulturnih temeljih
združene Evrope). Čeprav torej načelo neistovetenja in vrednostne nevtralnosti
vključuje načelo ločitve države in cerkva ali drugih verskih skupnosti, ta ločitev ni
absolutna. Tudi v izhodišču načela ločitve je ideja avtonomije cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Načelo ločitve je potrebno razumeti kot poziv h koordinaciji in partnerstvu
med suvereno državo in samostojnimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, zato
je bil v številnih ustavah zapis o ločenosti med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi nadomeščen z zapisom o njihovi avtonomiji in sodelovanju. Takšen zapis
opozarja, da ustavni red ne prepoveduje medsebojnega sodelovanja in da je država
dolžna prevzeti določene obveznosti na tem področju. Organi oblasti morajo upoštevati
veroizpoved kot enega izmed pomembnih dejavnikov v družbi. Verske vrednote so del
ustavnih vrednot, ki jih mora država varovati in negovati prav preko sodelovanja s
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Načelo sekularne države ne pomeni
zavračanja veroizpovedi, ampak varovanje svobode veroizpovedi v pluralni družbi.
Dolžnost države se ne neha pri dopuščanju verske dejavnosti, ampak je država dolžna
delati skupaj s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Načelo ločitve pomeni
usklajeno skrb za skupno dobro in razvoj posameznika. Ne glede na takšno ali drugačno
dikcijo ustave danes v odnosu med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
praktično nikjer ni mogoče več naleteti na »zid ločitve«. Prevladujoči so postali modeli
sodelovanja in celo podpore države določenim projektom in dejavnostim cerkva ali
drugih verskih skupnosti. (Garlicki 2000, 69–72) Pri presojanju vsebine načela
neistovetenja oziroma vrednostne nevtralnosti države se ne sme pozabiti na namen tega
načela. Poleg varovanja svobode posameznika je njegov namen, da varuje avtonomijo
cerkva ali drugih verskih skupnosti pred močjo državne politike.
Vrednostna nevtralnost države obsega ravnotežje med dolžnostjo posameznika, da se
podredi določbam splošnih in abstraktnih pravnih norm, in njegovo pravico, da iz
verskih razlogov uveljavlja ugovor vesti. Razumne izjeme se morajo razlagati v korist
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ugovora vesti. Verni državljani ne smejo biti odrinjeni na rob politične skupnosti in
onemogočeni v javnem in kolektivnem izražanju verske svobode. (Madera 2010, 308)
Veroizpoved je potrebno razumeti kot eno izmed prostovoljskih dejavnosti, ki se je ni
potrebno ne bati in je ne poveličevati. Vlada na temelju veroizpovedi ne sme sprejemati
nikakršnih odločitev, ostajati mora versko slepa in nevtralna tudi do drugih prepričanj.
Pravne določbe o veroizpovedi bi morale ščititi svobodo vere, versko dejavnost pred
posegi države in preprečevati državi, da bi vzpostavila razmere, ko se določena
veroizpoved ali prepričanje vsiljuje posamezniku preko javne avtoritete. (McConnell
2000, 64–77) Kjer država ne uspeva ostajati pluralna oziroma preko svoje regulacijske
dejavnosti omejuje subsidiarnost, bi moral pravni red svobodo posameznika in civilne
družbe zaščititi z institutom ugovora vesti. Izključevanje veroizpovedi iz javnega
prostora kaže na spodbujanje civilne religije laicizma.
Vrednostno nevtralnost v odnosih s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi razglaša
veliko držav. V primeru osrednje francoske ureditve je ključni element razumevanja
ustavnega načela laičnosti pričakovanje, da bo država nevtralna med različnimi
veroizpovedmi. Pojem »laičnost« se je začel uporabljati leta 1871 in izvira iz konteksta
razprav o vrednostni nevtralnosti javnih šol. Danes ima ta pojem osrednje mesto v
francoski nacionalni identiteti. Njegovi glavni elementi so vrednostna nevtralnost,
avtonomija in kolektivnost. Laičnosti ni najbolj primerno razumeti kot opis specifično
francoskega razumevanja pravega mesta in vloge vere v državi. Nekateri laičnost
razumejo kot izključitev veroizpovedi iz javnega prostora, vključno iz civilne družbe in
javnega izobraževanja. Laičnost se pogosto istoveti s sekularizacijo. Vendar
sekularizacija pomeni bolj radikalno zatiranje ali celo zavračanje vernosti. Nasprotno pa
laičnost pomeni takšno javno ureditev, v kateri lahko svoboda veroizpovedi uspeva. To
predpostavlja zaščito posameznika pred pritiskom cerkva ali drugih verskih skupnosti in
vsakršnim prozelitizmom. Laičnost zato potrebuje hkrati pozitivno zaščito in
nevmešavanje države. Država mora zagotoviti praktično izvajanje verske svobode, kar
velikokrat pomeni prevzem odgovornosti za preprečevanje nasilja posameznikov
oziroma cerkva ali drugih verskih skupnosti nad drugimi. Laičnost je le delno mogoče
razumeti kot sekularizacijo. Sekularizacija je sprva pomenila nacionalizacijo
premoženja cerkva ali drugih verskih skupnosti. To je bil očiten element francoske
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revolucije. V začetku 20. stoletja je ta izraz označeval odvračanje ljudi od »verskih
utopij«, ki ga je povzročil kapitalistični razcvet. V drugi polovici 20. stoletja je
sekularizacija označevala proces umikanja cerkva ali drugih verskih skupnosti in
verskih simbolov iz družbe in kulture. Moderen pogled sekularizacije na vero vidi v njej
relikt preteklosti, ki nima nikakršne družbene vloge več. Kot družbeni pojav naj bi
veroizpoved izginila in se ohranila kvečjemu v svetu osebnih prepričanj. Francoska
politika je vrednostno nevtralnost in sekularnost zagotavljanja javnih storitev strnila v
prepoved javnega izražanja mnenj in prepričanj javnih uslužbencev. Javni prostor naj bi
bil brez verskih simbolov, da bi bili vsi državljani lahko obravnavani enako in se v njih
ne bi vzbudil dvom v pristranskost javnih uslužbencev. Javni uslužbenci ne le da naj bi
morali biti nepristranski, ampak naj bi bili taki tudi videti. Zato naj bi bila utemeljena
prepoved nošenja verskih

simbolov javnih uslužbencev na vidnem

mestu.

Komunitaristični pogled kritizira tovrstno francosko vrednostno nevtralnost. Očita ji
neverodostojnost, nerealnost in utopičnost, ki izhaja iz nepopolne liberalistične teorije,
neobčutljive za različnost. Domneva, da vrednostna nevtralnost lahko zagotovi
enakopravnost vsaj v teoriji, je vprašljiva tudi z vidika liberalizma. (McGoldrick 2006,
73; 38–40; 304–305) Domnevni vrednostni nevtralnosti francoske sekularne države je
mogoče očitati, da predstavlja prikrito protikatolištvo. Intenzivnost, s katero Francija
uveljavlja sekularnost, že meji na spodbujanje enostranskega svetovnega nazora, ki ni
skladen z načelom vrednostne nevtralnosti, h kateremu se je država zavezala.
Vrednostna nevtralnost vključuje nedajanje prednosti in neoteževanje dejavnosti
določene cerkve ali druge verske skupnosti. Država ne sme vplivati na svobodo
odločanja državljanov o verskih zadevah. Stanje minimalnega vpliva države na verske
zadeve je mogoče označiti z izrazoma »vsebinska vrednostna nevtralnost« in »pozitivna
vrednostna nevtralnost«. Pozivi k strogi ločitvi države in cerkva ali drugih verskih
skupnosti so bili značilni za obdobje razsvetljenstva. Liberalci razsvetljenstva so verjeli,
da bo stroga ločitev državo obvarovala pred razdruževalnimi silami posameznih cerkva
ali drugih verskih skupnosti in jim hkrati ne škodovala, saj naj bi veroizpoved trdno
obstala v zasebnem svetu človekovega življenja. Svoboda vere naj bi se prosto izražala
na individualni ravni v zasebnosti, kjer država nima kaj iskati in početi. Odmaknjena
država naj bi potemtakem bila nevtralna v zadevah vere, posamezni cerkvi ali drugi
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verski skupnosti naj niti ne bi pomagala niti je ne ovirala. Za liberalce razsvetljenstva je
bila svoboda veroizpovedi izključno negativna pravica, ki obsega pravico biti prost od
vladnih intervencij in omejitev. Po njihovem mnenju naj ta človekova pravica in
temeljna svoboščina ne bi obsegala nikakršne obveznosti države, da v njeno
uresničevanje dejavno poseže in ljudem olajša njeno izvrševanje v praktičnih zadevah.
Za popolno svobodo posameznika v tem oziru naj bi bilo dovolj, da se vlada popolnoma
umakne iz verskih zadev. Posledično je liberalizem razsvetljenstva pogosto imel
protiklerikalni značaj. Kot je bila francoska revolucija usmerjena proti avtokratski
monarhiji, je bila usmerjena tudi proti organiziranim cerkvam ali drugim verskim
skupnostim in družbenim privilegijem, ki jih je uživala zlasti visoka duhovščina
Katoliške Cerkve. (Monsma idr. 2009, 224)

V zadevah verske svobode je liberalizem razsvetljenstva temeljil na treh tezah. Prva
teza je določala, da veroizpoved v zasebni sferi lahko uspeva brez škode oziroma
prikrajšanja za njene vernike. Druga teza je določala, da javni prostor brez navzočnosti
elementov veroizpovedi pomeni nevtralni prostor za vse veroizpovedi in prepričanja.
Tretja teza je določala, da svoboda vere najbolje uspeva brez državne regulacije in zato
ne obstaja nikakršna potreba po vladnih spodbujevalnih ukrepih za posamezne cerkve
ali druge verske skupnosti. Veroizpoved, zlasti biblična, obsega vsa vprašanja in
probleme človeškega življenja. Po naravi stvari torej posega tudi na področje politike,
ekonomije in prava, vsega zasebnega in javnega. Na področju javnega je veroizpoved
navzoča zlasti preko delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki celotni družbi
zagotavljajo izobraževalne, zdravstvene in socialne storitve. Uresničenje zahteve
liberalcev razsvetljenstva, da se mora veroizpoved umakniti v sfero zasebnega, bi torej
osiromašila zagotavljanje splošnokoristnih storitev in produktov v družbi. Zato državne
nevtralnosti v zadevah veroizpovedi ni dobro pojmovati in uresničevati v smeri stroge
ločitve med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Vrednostno
nevtralnost je potrebno razumeti kot nevmešavanje države v izbiro njenih državljanov
za določeno veroizpoved ali prepričanje oziroma proti njima. Prvi pogoj za uresničenje
nevtralnosti države v verskih zadevah je, da je svoboda delovanja cerkva ali drugih
verskih skupnosti omejena samo v primeru konkurenčnih družbenih interesov. Ko
država naloži določeno breme za versko dejavnost, četudi znotraj svoje pristojnosti
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urejanja družbe, s tem že spravi v manj ugoden položaj tiste cerkve ali druge verske
skupnosti, ki jim je to breme naloženo. Če država želi dosegati stanje vrednotne
nevtralnosti, sme dejavnost cerkva ali drugih verskih skupnosti omejevati samo v
izjemnih, zelo redkih primerih, za to mora imeti zelo močan družbeni razlog. (225–227)
Drugi pogoj za uresničevanje nevtralnosti države v verskih zadevah je zavedanje, da je
v državi zelo težko spodbujati skupne verske vrednote in hkrati ostajati vrednostno
nevtralen. Težava je v tem, da so po naravi stvari verske in svetovnonazorske vrednote
posebne in konkretne ter ne splošne in prilagodljive. Preprosto nemogoče je najti
skupen verski ali vrednostni temelj, ki ima za vse dovolj pomena in je za vse dovolj
pomemben. Tretji pogoj za uresničevanje nevtralnosti države v verskih zadevah je
priznanje, da načelo stroge ločitve države in cerkva ali drugih verskih skupnosti krši
načelo vrednostne nevtralnosti. Država ni vrednostno nevtralna, ko npr. omejuje
izvajanje verskega pouka v šoli, ko verskim šolam odreka državno financiranje in ko se
morajo verske socialnovarstvene organizacije odpovedati svojim verskim ciljem, da bi
za svoje delovanje prejele državno finančno pomoč. V takšnih primerih država ne
obravnava verskih in neverskih pogledov na enak način. Ob tem, da zbira denar
davkoplačevalcev od vernih in nevernih državljanov, pobrani proračunski denar vrača
oziroma namenja samo za enovrstno vrednostno dejavnost. Omejevanje državnega
financiranja verske dejavnosti je del vsebine načela stroge ločitve države od cerkva ali
drugih verskih skupnosti. Če bi država financirala samo cerkve ali druge verske
skupnosti, ne bi pa financirala svetovnonazorskih gibanj in njihovih uslužbencev, bi res
prišlo do kršenja načela ločitve oziroma do odmika od načela vrednostne nevtralnosti.
Vendar se dandanes težišče tega vprašanja prenaša na področje zagotavljanja
splošnokoristnih storitev cerkva ali drugih verskih skupnosti. Ni pravilno odrekati
državne pomoči cerkvam ali drugim verskim skupnostim za izobraževalne, zdravstvene
in socialnovarstvene storitve, če jih cerkve ali druge verske skupnosti opravljajo na enak
način kot sekularne organizacije. Sekularne šole država pogosto obravnava bolj ugodno
kot verske šole, čeprav obe vrsti izobraževalnih institucij za državljane opravljata enako
storitev, ki je v javnem interesu. Ker je takšno stanje neenakosti v nasprotju z načelom
vrednostne nevtralnosti, nemška in nizozemska ureditev zagotavljata državno
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financiranje tudi za verski pouk v državnih šolah in financiranje delovanja verskih šol in
verskih zdravstvenih ter socialnovarstvenih organizacij. (228)
Četrti pogoj za uresničevanje nevtralnosti države v verskih zadevah je možnost
izbirnega pouka o verstvih v državnih šolah. To ni v nasprotju z načelom vrednostne
nevtralnosti države. Država mora pri tem zagotoviti, da je pouk omogočen o večjem
številu verstev oziroma vsaj o glavnih verstvih v državi. Hkrati mora biti na razpolago
tudi pouk o sekularnih svetovnih nazorih. Peti pogoj za uresničevanje nevtralnosti
države v verskih zadevah je spodbujanje in uresničevanje državnih politik, ki imajo za
svoj cilj možnost izbire na vseh področjih javnega delovanja, pluralnost družbe in
participativno demokracijo. (229) Vrednostna nevtralnost ne sme učinkovati omejujoče
na splošnokoristno dejavnost civilne družbe, med njimi tudi cerkva ali drugih verskih
skupnosti. To bi bilo v nasprotju z njenim namenom, ki je okrepitev socialne države
oziroma države blaginje. Ni pravilno odrekati državne podpore cerkvam ali drugim
verskim skupnostim za opravljanje splošnokoristne dejavnosti, če jih le-te opravljajo na
enak način in pod enakimi pogoji kot sekularne organizacije.
Filozofsko

gledano

je

vrednostna

nevtralnost

vprašanje

racionalizma.

Antifundacionalizem npr. zavrača možnost, da bi bila vrednostna nepristranskost, ki jo
zase trdi razum, človeško sploh možna. Vse človeško razmišljanje je ujeto v nek
svetovni nazor, v miselno obzorje, ki se spreminja od družbe do družbe in v času.
Noben svetovni nazor ne obstaja izven časa, narave ali božjega. Vsak ima svoj
zgodovinski izvor. Ne obstaja nek racionalen ali naraven pogled, ki presega vse tovrstne
omejene poglede. Nobena posamezna perspektiva ne more zajeti vseh svetovnih
nazorov, ne da bi jih pri tem spremenila oziroma vsaj vplivala nanje. Politično
racionalno zato ni mogoče zagovarjati obstoja nepristranskosti oziroma vrednostne
nevtralnosti. Živeti vrednostno nevtralno ni mogoče. Politični liberalizem, ki zase trdi,
da lahko zagotovi vrednostno nevtralnost, je pogosto zgolj indiferentnost (brezbrižnost)
do vere ali določenega prepričanja oziroma vrednot. To pa v praksi pomeni odpravo
idejne in življenjske pluralnosti v družbi. (Owen 2001, 10) Prepovedovanje posameznih
delov verske dejavnosti omejuje dialog in sodelovanje med državo in cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi pri zagotavljanju verske duhovne oskrbe državljanov.
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Pozitivna vrednostna nevtralnost pomeni, da se država zanima za cerkve ali druge
verske skupnosti in jim omogoča prijateljsko in svobodno sodelovanje. Odnosi med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi morajo biti svobodni, prijateljski in
brez posebej ustvarjenih ali želenih napetosti. V tem pogledu je najbolj idealna in
demokratična tista država, ki cerkvam ali drugim verskim skupnostim dopušča možnost
za delovanje in z njimi sklepa krovne ter posamične dogovore, v katerih določi način
njihovega delovanja. Tovrstne dogovore je država dolžna skleniti z vsemi cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi, ker jo k temu obvezuje načelo enakopravnega
obravnavanja. Za dobrobit državljanov morajo torej država in cerkve ali druge verske
skupnosti stopiti skupaj in v dialoški drži poiskati najboljšo možno rešitev. (Plut 2002,
305–307) Vse drugo je v nasprotju z demokratično pluralnostjo, tj. načelom, ki ga na
visoko mesto evropske ureditve postavlja Svet Evrope.
Načelo neistovetenja oziroma vrednostne nevtralnosti ne sme pomeniti nasprotja med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi pri priznavanju oziroma
vrednotenju velikega verskega izročila geopolitičnega prostora, kot je npr. Evropa.
Ločitev države in cerkva ali drugih verskih skupnosti mora presegati golo toleranco
oziroma spoštovanje običajev. Verska ideja mora biti uradno priznan dejavnik v družbi,
ki je pogosto tudi navdih za nekatere pobude in presoje. Razlikovati je potrebno med
tem, kar je cesarjevega, in tem, kar je Božjega. Ti oblasti imata vsaka svoje
odgovornosti. Cerkve ali druge verske skupnosti morajo skrbeti za spoštovanje
naravnega zakona in razodete resnice. Njihova vloga ni soditi o konkretnih izbirah, ki
jih zlasti politika sprejema s praktičnega vidika koristnosti in v skladu s psihološko in
zgodovinsko pogojenimi dejanskimi možnostmi. Naloga politike pa je, da v sintezi
usklajuje duhovni in svetni princip svojega delovanja. Demokratična država ne sme
sistematično prezreti dejstva vere, proti njej ne sme imeti predsodkov ali do nje celo
izkazovati sovraštva ali prezira. Brez krivice in brez škode zase država ne more zanikati
izredne učinkovitosti verskega navdiha pri opravljanju državljanskih dolžnosti. To velja
zlasti pri zaščiti pred silami družbenega razkroja, ki delujejo vsepovsod. Vloga cerkva
ali drugih verskih skupnosti ne sme biti omejena na vlogo policista, ampak se jim mora
priznavati njihova neizmerna moralna avtoriteta, ki jo spontano sprejema veliko število
državljanov. Cerkvam ali drugim verskim skupnostim je potrebno priznavati tudi visoko

154

vrednost njihovega nauka (zlasti krščanskega), ki ga doslej še ni uspel doseči, kaj šele
preseči, noben filozofski sistem. Na ravni mednarodnega vpliva je izrazita solidarnost
med verniki cerkva ali drugih verskih skupnosti in relevantnost Svetega sedeža. Ta je
postal zaradi svoje neodvisnosti, nesebične nepristranskosti in humane politike,
občutljive za vsakršne stiske in nevarnosti, ki grozijo narodom ne glede na njihovo vero,
najbolj poslušen in najbolj poučen svetovni sogovornik. Vrednostna nevtralnost države,
javne šole in vseh uradnih ustanov sicer pomeni, da se država ne sme odločiti za
določen verski ali filozofski nauk, mora pa država ob tem vsakomur zagotoviti možnost
delovanja in razvoja v mejah javnega reda, za katerega je odgovorna. Resnične
demokracije so tiste, ki zares razumejo duhovne in verske vrednote. Odnos med
demokratično državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi mora temeljiti na
temeljih, ki spoštujejo svobodo in odgovornost vseh. Demokracija se mora posvetiti
določitvi svojih odnosov s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Cerkve ali druge
verske skupnosti morajo namreč skrbeti za zaščito velikih interesov človeške osebe, za
njeno svobodo, dostojanstvo in razvoj. Nasprotovati morajo vsemu, kar nasprotuje
dostojanstvu človeka. (Schuman 2003, 40–47) Duhovnost je del družbene stvarnosti.
Nanjo z versko dejavnostjo posegajo cerkve ali druge verske skupnosti, zato jih država
že v izhodišču ne sme spregledati ali postavljati na rob svojih politik. Država verskih
idej ne sme odrivati z mesta uradno priznanega dejavnika sprememb oziroma razvoja v
družbi.
Vrednostna nevtralnost je bistveni sestavni del sodobne pluralistične in svobodoljubne
države. Država nima nobenih pristojnosti, da odloča o pravilnosti posameznega
verskega ali svetovnonazorskega prepričanja. Ta zadržanost ne pomeni, da se mora
država do cerkva ali drugih verskih skupnosti obnašati popolnoma brezbrižno.
Ignoriranje cerkva ali drugih verskih skupnosti in vernikov je bila značilnost
totalitaristične komunistične države, ki je imela kot ateistična družba negativen odnos
do verskega prepričanja. Cerkve ali druge verske skupnosti od države sicer ne morejo
pričakovati nerazumnih privilegijev in pravic, vendar se hkrati ne smejo zadovoljiti
zgolj s svobodo delovanja, ki bi bila omejena izključno na zasebno sfero posameznika.
Država mora cerkvam ali drugim verskim skupnostim dopustiti, da se njihovo delovanje
razvija v skladu s potrebami družbe. Država mora zato cerkvam ali drugim verskim
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skupnostim omogočati dejavno navzočnost v družbenem življenju, ki ustreza njihovi
vlogi splošnokoristnih in zgodovinsko ter kulturno pomembnih dejavnikov skupnega
življenja. Država in cerkve ali druge verske skupnosti si morajo medsebojno priznavati
neodvisnost in samostojnost. To ne pomeni laicističnega ignoriranja, ampak
medsebojno sodelovanje na vseh tistih področjih, kjer ne gre le za izvajanje suverene
državne oblasti, temveč za pospeševanje skupnega dobrega. (Stres 1998, 14–15; 23)
Cerkve ali druge verske skupnosti so na podlagi načela neistovetenja oziroma
vrednostne nevtralnosti upravičene do popolnoma in v celoti enakega položaja ter
obravnave kot vse ostale organizacije civilne družbe. Laicistično ignoriranje cerkva ali
drugih verskih skupnosti s strani države in oblastno onemogočanje njihove dejavne
navzočnosti in pojavljanja v družbenem življenju je popolnoma nesprejemljivo.
Sicer pa, kot že nakazano, ustavna teorija razlikuje med strogo, nediskriminacijsko in
naklonjeno vrednostno nevtralnostjo države. Stroga vrednostna nevtralnost prepoveduje
vsakršno vmešavanje države v verske zadeve in vsakršno državno pomoč ali podporo
delovanju cerkva ali drugih verskih skupnosti. Versko prepričanje ne sme biti temelj ali
izhodišče za delovanje države. Takšen pristop, čeprav zelo logičen, je vendarle
popolnoma neživljenjski. Prepoved vsakršne državne pomoči in podpore cerkvam ali
drugim verskim skupnostim bi bila v demokratični družbi nepravična, saj sodobna
država

uravnava

praktično

vse

vidike

javnega

in

kolektivnega

življenja.

Nediskriminacijska vrednostna nevtralnost nekoliko blaži pristop teoretično sicer čiste
vendar neživljenjske stroge vrednostne nevtralnosti in dopušča določeno podporo in
pomoč države cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Sodelovanja države in cerkva
ali drugih verskih skupnosti ne sme postavljati v ugodnejši položaj katerekoli izmed
njih ali vzpostavljati stanja diskriminacije. Država načeloma lahko spodbuja
splošnokoristno in sekularno naravnano dejavnost cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Kriterije za presojo nediskriminacijske vrednostne nevtralnosti zagotavlja t. i.
endorsement test. Naklonjena vrednostna nevtralnost države kot nesprejemljivo
označuje zgolj državno vzpostavitev totalitarno delujoče cerkve ali druge verske
skupnosti in vpletanje države v verske zadeve družbe. To pomeni, da država ne sme
uveljavljati sile v verskih vprašanjih ali zagotavljati državne pomoči in podpore za
neposredno spodbujanje verskega prepričanja. Na vsak način je država popolnoma
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svobodna pri zagotavljanju ozračja, ki spodbuja uživanje svobode veroizpovedi.
(Thiemann 1996, 61–62) Preprosto razumevanje in razlaganje vrednostne nevtralnosti
po principu strogosti, ki izključuje sodelovanje med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi na področju verske in druge splošnokoristne dejavnosti, je
anahronizem v primeru moderne pravne države. Ta je praviloma demokratična in
socialna. Kot takšna nikakor ne prenese splošnega in abstraktnega izključevanja
kateregakoli posameznika ali skupine iz javnega dialoga o oblikovanju njenih politik.
Pristajanje na model stroge vrednostne nevtralnosti zato ni v skladu z ustavnopravno
ureditvijo RS.
Stroga vrednostna nevtralnost namreč rigorozno določa, da država ne sme na noben
način spodbujati vere ali je ovirati ter ne sme delovati v njenem imenu. V imenu vere
država deluje v primeru, če ljudi s silo pripravlja k udeležbi pri obredju določene cerkve
ali druge verske skupnosti ali jih s silo odvrača od tega. Enako sporno naj bi država
ravnala v primeru, če versko dejavnost v javnih šolah spodbuja z organizirano molitvijo
ali verskim poukom. Četudi tovrstne dejavnosti organizirajo neverske skupnosti in so v
celoti prostovoljske, so v nasprotju s strogo vrednostno nevtralnostjo države, saj naj bi
verska prepričanja postavljala v bolj ugoden položaj kot neverska. Kljub vsemu primer
dovoljenega odstopanja od stroge vrednostne nevtralnosti predstavlja državno
spodbujanje verskih izjem od uporabe splošnoveljavnih zakonov, t. i. ugovorov vesti.
Vendar država tudi v tem oziru ni dolžna cerkvam ali drugim verskim skupnostim in
njihovim članom zagotavljati posebne obravnave, ki bi jih privilegirala v odnosu do
spoštovanja pravnega reda. Načelo stroge vrednostne nevtralnosti države se razteza na
dolžnost države, da svoje politike ne utemeljuje na verskih argumentih in vrednotah. Če
naj pravni red države temelji na javnem razumu, tj. razlogih, ki so dostopni oziroma
razumljivi vsem državljanom, potem naj država ne bi mogla prepovedati določenih
oblik ravnanj, kot sta homoseksualnost ali evtanazija oziroma zavrniti pravnega
priznanja istospolnih partnerskih skupnosti zgolj na osnovi versko pogojene razlage.
Verski argumenti naj bi namreč bili dostopni oziroma razumljivi samo tistemu krogu
državljanov, ki pripadajo določeni cerkvi ali drugi verski skupnosti −le-ti so seznanjeni
z doktrino te skupnosti in živijo po njenem moralnem nauku ter kultu. (Meyerson 2009,
53)
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Načelo stroge vrednostne nevtralnosti preprečuje uporabo državnega denarja za
podpiranje verske dejavnosti. To velja tudi v primeru, da država nima namena
spodbujati verske dejavnosti, ampak želi samo izboljšati kvaliteto javnega šolstva s
finančno podporo zasebnim verskim šolam. Verske šole naj bi bile namreč v vsakem
primeru oziroma v vseh odsekih svojega delovanja konfesionalno močno opredeljene.
Ker naj bi bilo versko in neversko v verskih šolah praktično nemogoče razločiti, naj bi
vsakršna državna podpora verskim šolam pomenila državno pomoč verski dejavnosti.
Četudi državni denar ni porabljen neposredno za versko dejavnost, naj bi okrepil
materialni položaj verske šole do mere, ko lajša njeno versko opredeljeno poslanstvo.
Razlog proti državnemu financiranju verskih šol je tudi v tem, da naj bi država s tem
prispevala k poglabljanju idejnih nasprotij med državljani. Verska in svetovnonazorska
prepričanja naj bi bila po naravi stvari nekaj, o čemer se večina ljudi v celoti ne strinja
oziroma med njimi prihaja do večjih ali manjših razlik. Preprosto naj ne bi bilo
pravično, da država denar svojih davkoplačevalcev namenja za spodbujanje pojavov,
okrog katerih naj na osnovi javnega razuma ne bi bilo mogoče oblikovati določenega
soglasja. Poraba državnega denarja za stvari, ki niso sprejemljive za vse razumne ljudi,
ni upravičena z vidika stroge vrednostne nevtralnosti države. Vse to navaja kritike k
mnenju, da je načelo stroge vrednostne nevtralnosti države pravzaprav pristransko
oziroma sovražno veri in dejansko podpira sekularne svetovne nazore. Vse moralne
sodbe človeka so ideološke in subjektivne, zato je tudi sama (čista) vrednostna
nevtralnost ideološka oziroma resnične vrednostne nevtralnosti ni mogoče doseči niti
teoretično niti praktično. Vendar načelo stroge vrednostne nevtralnosti ne zatrjuje, da
država ne dela vrednostnih odločitev. Trdi le to, da morajo državne odločitve temeljiti
na javnem razumu, ki pa nikakor ni brezvrednosten ali apolitičen. Javni razum naj bi
predstavljal moralne vrednote, ki jih delijo ljudje določene družbe. Locke jih npr.
označuje za neke vrste skupno dobro (lat. bona civilia) in Rawls za primarno dobro.
Slednji v to kategorijo uvršča osnovne pravice, temeljne svoboščine in družbeno oporo
za samospoštovanje. To so dobrine, katerih uživanje obogati vsakega človeka.
Prepričljiv razlog, da je liberalno razumevanje načela stroge vrednostne nevtralnosti
države pravično za vsakogar, bodisi vernega bodisi nevernega, naj bi bil tudi v tem, da
politični liberalizem ne označuje verskih prepričanj za napačne ali iracionalne. Niti od
posameznika ne zahteva, da svojih odločitev v zasebnem življenju ne bi utemeljeval na
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verskih razlogih. Politični liberalizem vztraja zgolj na tem, da so verski razlogi preveč
nepopolni, premalo splošnoveljavni, da bi se država pri sprejemanju odločitev, ki imajo
javni učinek, lahko zanašala nanje. Država naj ne bi mogla delovati na temelju verskih
prepričanj, ker se razumni ljudje o vsebini verskih prepričanj ne morejo zediniti. Takšna
naj bi bila narava verskih in svetovnonazorskih prepričanj. (54–68)

Razumni ljudje naj bi bili torej tisti ljudje, ki se strinjajo, da se v vrednostnih zadevah ni
mogoče strinjati. Vendar to ne pomeni, da razumni politični liberalci zanikajo, da
vsebina vrednostnega prepričanja, ki mu sicer odrekajo vlogo v javnem življenju, ne bi
bila resnična. V doktrini političnega liberalizma je načelo stroge vrednostne nevtralnosti
države sredstvo za doseganje postopkovne pravičnosti. Samo določen postopek naj bi
lahko privedel do legitimne vsebine, tj. do vrednostnih temeljev, na osnovi katerih lahko
država oblikuje svoje javnoveljavne politike. Legitimnost oziroma razumnost določene
vrednote naj ne bi bila odvisna od tega, koliko ljudi pristaja nanjo. Njena legitimnost naj
bi bila odvisna od postopka, ki jo je vnesel in razkril v javni racionalni razpravi.
Ugovori kritikov v smislu, da če ni mogoče oblikovati soglasja o verskih vrednotah, ga
prav tako ni mogoče oblikovati o sekularnih, naj bi bili zato nepomembni. Moč
sekularnih vrednot naj bi namreč izvirala iz postopka njihovega oblikovanja, medtem ko
naj bi bile verske vrednote največkrat le dediščina tradicije, ki ni predmet racionalne
razprave. Politični liberalizem predpostavlja, da vsebina verskega nauka običajno ni
racionalna. Zato naj bi verska prepričanja sodila v sfero zasebnega in ne javnega. (69)
Strogo razumevanje vrednostne nevtralnosti preprečuje vsakršno istovetenje med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Npr. zaposlovanje verskih
uslužbencev predstavlja porabo državnega denarja za stvari, ki z vidika javnega razuma
niso sprejemljive za vse ljudi. Takšen pogled na vrednostno nevtralnost je porozen.
Javni razum, ki naj bi zagotavljal oziroma privedel do vrednostne nevtralnosti, je vsaj v
izhodišču, tj. v definiciji samega sebe, docela dogmatičen, enako kot vsi ostali svetovni
nazori ali vere. V njegovem imenu in sledeč njegovim načelom ne more nastati nič
resnično vrednostno nevtralnega. Poleg tega je površno verskim nazorom v naprej (lat.
a priori) odrekati vsakršno racionalnost. Velik del vsebine npr. krščanskega nauka in
morale je vsaj do neke mere racionalno utemeljiv. Praktičen primer za to je družbeni
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nauk Katoliške Cerkve, ki z uporabo splošnega razuma in govorice poskuša aplicirati
razodeti nauk in moralo v življenje posameznika in skupnosti.
Strogo nevtralen odnos države do veroizpovedi in cerkva ali drugih verskih skupnosti
potemtakem pomeni ohranjanje brezbrižnosti do tega pojava oziroma skupnosti.
Vrednostno strogi državi je vseeno in je ne zanima, ali je kdo religiozen ali ne. Vseeno
ji je, katere cerkve ali druge verske skupnosti so organizirane na njenem ozemlju in
koliko jih je. Delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti mora ostajati znotraj
splošno sprejetih človeških in družbenih norm, tj. pravic in dolžnosti posameznika in
skupine do širših in ožjih družbenih skupnosti. Od cerkva ali drugih verskih skupnosti
stroga vrednostna nevtralnost zahteva brezbrižnost do vprašanj oblasti, politike in
drugih socialnih tem, ki naj bi bile po splošnem prepričanju izključno stvar intervencije
sekularne države in druge oblike sekularne socialne organizacije. Samo na ta način naj
bi med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi lahko nastalo razmerje čiste
medsebojne vrednostne nevtralnosti. To pomeni vzpostavitev razmerja koeksistence,
kjer vsaka institucija opravlja svoje funkcije brez prepletanja in brez poseganja na
katerokoli družbeno področje, kjer bi lahko prej ali slej prišlo do medsebojnega spora in
konflikta. Ločitev države od cerkva ali drugih verskih skupnosti naj bi zato v prvi vrsti
pomenilo odpravljanje možnosti kakršnegakoli institucionalnega in formaliziranega
vpliva cerkva ali drugih verskih skupnosti na državno življenje v notranji in zunanji
politiki. Vsakršna vloga cerkva ali drugih verskih skupnosti v političnem življenju in v
državnih mehanizmih se mora ukiniti. Cerkve ali druge verske skupnosti se ne smejo
vmešavati v javno in družbeno življenje. Ukiniti se morajo vse zveze med državnim in
religioznim aparatom. Cerkve ali druge verske skupnosti se morajo omejiti na
upravljanje svojih notranjih zadev. Država mora v celoti izvajati oblast na svojem
področju, nikakršnih delov svoje suverenosti ne sme prepuščati v izvajanje cerkvam ali
drugim verskim skupnostim (npr. sklepanje zakonskih zvez z javnim učinkom). Država,
ki je ločena od cerkva ali drugih verskih skupnosti, ne sme v nikakršni obliki deliti
oblasti s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Cerkvam ali drugim verskim
skupnostim ne sme priznavati nikakršne udeležbe ali pomoči pri oblasti. Država ne sme
dopustiti, da bi cerkve ali druge verske skupnosti kakorkoli sodelovale na bistvenih
področjih državnega in družbenega življenja. Gospodarstvo, znanost, kultura, šolstvo,
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morala in druga področja javnega življenja morajo biti brez kakršnegakoli vpliva cerkva
ali drugih verskih skupnosti. Šlo naj bi za odtegnitev cerkva ali drugih verskih skupnosti
kot organiziranih oblik religioznega življenja od političnih in oblastvenih funkcij v
javnem življenju. Samo takšno stanje naj bi namreč omogočalo svoboden in od cerkva
ali drugih verskih skupnosti neodvisen razvoj države in svoboden in od države
neodvisen razvoj cerkva ali drugih verskih skupnosti. (Roter 1976, 137–139)
Država mora pri tem odpraviti tudi vse vsebinske in organizacijske vezi med šolo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Šolski sistem se mora od predšolske vzgoje
do visokega šolstva vsebinsko in organizacijsko vzpostaviti kot od religije in cerkva ali
drugih verskih skupnosti neodvisen in avtonomen sistem. Utemeljen sme biti izključno
na nereligioznih vrednotah. Laična šola se dopušča kot edina šola, konfesionalne šole so
nedopustne na katerikoli stopnji. Cerkve ali druge verske skupnosti lahko upravljajo
samo
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vzgojo
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duhovnikov.

Religioznovzgojni vpliv smejo cerkve ali druge verske skupnosti izvajati samo v sklopu
verskih obredov in katehetskega dela. Stroga vrednostna nevtralnost naj ne bi pomenila
le udejanjanja pravnopolitičnega načela enakega odnosa države do vseh cerkva ali
drugih verskih skupnosti; pomenila naj bi tudi dejansko oziroma resnično enak odnos
do vsake izmed njih, ne glede na velikost posamezne cerkve ali druge verske skupnosti
in ne glede na kulturno tradicijo države. Stroga vrednostna nevtralnost šteje
privilegiranje ene oziroma več cerkva ali drugih verskih skupnosti za anahronizem.
Brezbrižnosti oziroma vrednostni nevtralnosti država ni zavezana samo na kolektivnem
področju, tj. v odnosu do cerkva ali drugih verskih skupnosti. Tovrstno ravnanje jo
obvezuje tudi na individualnem področju, tj. v odnosu do posameznika. Vseeno naj bi ji
bilo, ali državljani izpovedujejo vero oziroma pripadajo cerkvi ali drugi verski
skupnosti. Država mora opustiti vsakršen odnos do veroizpovedi, bodisi pozitiven
bodisi negativen. Do državljanov mora vzpostaviti formalno in dejansko enak
vrednostni odnos, ne glede na njihovo izpovedovanje vere in pripadnost cerkvi ali drugi
verski skupnosti. Versko svobodo naj bi bilo potrebno razumeti tako, da je človekovo
versko prepričanje osebna in zasebna zadeva človeka in državljana v njegovem odnosu
do države in družbene skupnosti. Zaradi svoje vere ali prepričanja človek in državljan
ne sme imeti nikakršnih državljanskih in družbenih posebnih pravic. Zaradi tega naj tudi
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ne bi smel biti na kakršenkoli način zapostavljen ali za svoje pravice prikrajšan.
Veroizpoved in prepričanje ne sme imeti nikakršnega javnega pomena in posledic.
Sodila naj bi v področje osebnega in zasebnega življenja, ki je stvar človekovega
svobodnega

notranjega

življenja.

(176–182)

Strogo

razumevanje

vrednostne

nevtralnosti omejuje sodelovanje med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi ter njihovo dejavnost tlači v zasebni prostor. Neaktualnost oziroma
arhaičnost tovrstnih pogledov na delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti je
očitna. Povezana je z zaslepljenostjo dialektičnega marksizma družbeno in ekonomsko
propadle polpretekle zgodovine v Srednji in Vzhodni Evropi. Izkazuje popolno
odsotnost za demokratično pluralnost, ki predvideva širokosrčno državo in na podlagi
načela subsidiarnosti angažirano ter upoštevano civilno družbo.
Avstrija strogo razločitev pristojnosti med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi uveljavlja le za najožje pristojnosti oziroma dejavnosti države, ki so
povezane z zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo. Pri vprašanju istovetenja med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi pozna izključujočo in vključujočo
vrednostno nevtralnost. Izključujoča vrednostna nevtralnost velja le za območje
suverenih pristojnosti in dejavnosti države, kot je pravosodje. Na tem področju mora
biti onemogočeno vsakršno istovetenje med državo in cerkvami ali drugimi verskimi ter
svetovnonazorskimi skupnostmi. Za druga področja družbenega življenja velja
vključujoča nevtralnost. Nepristransko delujoča država sme dejavno podpirati delovanje
cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti kot družbeno pomembnih
dejavnikov. Pri tem mora upoštevati stvarno utemeljene razloge razlikovanja med njimi,
izhajajočih iz življenjskih okoliščin, v katerih se nahajajo. Država mora pri oblikovanju
svojega odnosa do cerkva ali drugih verskih skupnosti upoštevati zlasti številčnost
njihovega članstva in splošnokoristni pomen njihovih dejavnosti. (Potz 2008, 276–277;
Fox 2008, 124)
Danska duhovnikom in drugim verskim uslužbencem dodeljuje status državnih oziroma
javnih uslužbencev, jih sprejema v delovno razmerje in jim izplačuje plače.
Zaposlovanje klerikov državne cerkve je običajno izvedeno na podlagi določb zakona o
državnih uradnikih, zatospadajo v javno upravo države. Na delovno mesto jih, po
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predhodnem soglasju pristojnega župnijskega sveta, imenuje ali razreši minister za
cerkvene zadeve. Zaradi posebnega odnosa med kleriki in župnijami ima zakon o
državnih uradnikih posebno poglavje o javnih uslužbencih Narodne cerkve. Zoper
klerike te cerkve se smejo uporabiti tudi določbe zakona, ki določajo disciplinsko
odgovornost javnih uslužbencev. Vendar se ta postopek ne sme uporabiti v primeru
doktrinarnih vprašanj. Individualna in kolektivna delovnopravna razmerja v ostalih
cerkvah ali drugih verskih skupnostih ureja splošna zakonodaja države. Zakon o
preprečevanju diskriminacije na delovnem trgu dovoljuje delodajalcu, da prekine
pogodbo o zaposlitvi z delavcem, ki ne pripada določeni veroizpovedi, če je ta
veroizpoved določena kot pogoj za opravljanje del in nalog na tem delovnem mestu
(npr. učitelj v verski šoli). Zakon o varovanju zaposlitve zaradi članstva v posebnem
združenju delodajalcu ne preprečuje predpisovanja zaposlitvenega pogoja pripadnosti
določeni cerkvi ali drugi verski skupnosti za zasedbo delovnih mest, ki promovirajo
določeno versko prepričanje. Na področju kolektivnega delovnega prava ima vsaka
skupina verskih uslužbencev organiziran svoj sindikat (npr. Dansko duhovniško
združenje, Združenje dekanov). Sindikati verskih uslužbencev se pogajajo o vseh
zadevah svojih članov, ki zadevajo njihov odnos s cerkvenimi oblastmi. Teme obsegajo
problematiko plač, pogojev dela, poskusnega dela, službenega stanovanja, potnih
stroškov, pokojninskega zavarovanja in zavarovanja za primer bolezni itd. Kot javni
uslužbenci imajo kleriki državne cerkve dolžnost izkazovanja lojalnosti do države in
nimajo pravice do stavke. Drugim delavcem cerkve pa pripadajo vse običajne pravice
kolektivnega delovnega prava, vključno pravica do stavke. (Dübeck 2005, 69–70; Fox
2008, 115) Avstrijska in danska ureditev kažeta na ideološko neobremenjenost teh dveh
držav in njunih politik. Variacije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi so lahko pestre in široke, če je namen in cilj tega zagotavljanje ustavno
določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Na mešanih področjih delovanja
države in cerkva ali drugih verskih skupnosti njuna ureditev ne predvideva splošnih in
abstraktnih prepovedi za udejstvovanje civilne družbe, čeprav bi šlo npr. za
zaposlovanje verskih uslužbencev ali posredovanje simbolov države z njihove strani.
Sodna praksa ESČP države spodbuja k vrednostno nevtralnemu ravnanju med
veroizpovedmi in med veroizpovedmi in drugimi oblikami osebnih prepričanj. To
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pomeni, da država ne sme neutemeljeno privilegirati oblik izražanja vere, vključno z
nošenjem verskih simbolov, nad drugimi oblikami osebnega izražanja ali podrediti oblik
izražanja vere drugim oblikam osebnega izražanja. Dolžnost vrednostne nevtralnosti in
neistovetenja države s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi je nezdružljiva s
kakršnimkoli izrekanjem države o legitimnosti verskega nauka in njegovega izražanja.
Ta dolžnost se razteza tudi na verske simbole, ki jih nosijo posamezniki. Če posameznik
nečemu pripisuje verski pomen, država nima pravice nasprotovati temu osebnemu
prepričanju. (Evans C. 2010, 294) Ob tem ESČP posredno sporoča, da sekularizem ni
pravilen pristop pri opredeljevanju mesta vere v javnem prostoru. Nikoli namreč ne
more biti vrednostno nevtralen, ker tudi sam sporoča neko vrednostno stališče. Jasno
prepoznavno stališče sekularizma je, da verski simboli, podobe in prakse ne smejo biti
udeleženi v javni sferi in jih je zato potrebno izključiti. Ustrezno in učinkovito varstvo
svobode vere posameznika so zato lahko samo vrednote pluralizma, strpnosti in
širokosrčnosti. Samo tako bodo vera in cerkve ali druge verske skupnosti imele svoje
mesto v zasebnem kot tudi javnem prostoru sodobnih evropskih družb. Kakšno naj bo to
mesto, vsekakor sodi v polje proste presoje vsakokratne družbe. Vero in cerkve ali
druge verske skupnosti v sodobno evropsko družbo morda lahko dokončno umesti
njihovo medsebojno sobivanje in sodelovanje. Dileme o nošenju verskih simbolov v
javnosti, njihova navzočnost v šolskih prostorih in druge verske prakse v sferi javnega
bi s tem postale le še eno od verskih in svetovnonazorskih prepričanj in bi znotraj
pluralističnega pristopa v praksi izginile. (Letnar Černič 2013; 2011) Idejna kultura se
mora odmakniti od pristopa prevlade in izključevanja ter pomakniti k dialogu in
vključevanju. Starih institutov in praks ni nujno vedno v celoti odpraviti, ampak
morebitna nova politična in pravna stvarnost lahko učinkovito deluje tudi ob
tradicionalnem. Vsakršne norme o splošnem in abstraktnem prepovedovanju na
področju legitimne verske dejavnosti niso v skladu z idejo pluralizma, strpnosti in
širokosrčnosti v družbi.
ESČP vedno znova poudarja vlogo države kot vrednostno nevtralne in nepristranske
organizatorke izvrševanja svobode veroizpovedi. EKČP ne ureja institucionalne ločitve
države od cerkva ali drugih verskih skupnosti. Na tem področju je bila EKČP vedno
razlagana kot sredstvo za omejevanje in preprečevanje državne ali druge prisile pri
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uveljavljanju ciljev posamezne veroizpovedi. V zadevi Darby proti Švedski iz leta 1991
je ESČP jasno poudarilo, da vzpostavitev ene državne veroizpovedi ni v nasprotju z
versko svobodo, če takšno etabliranje cerkve ali druge verske skupnosti vsebuje
varovala individualnega vidika svobode vere. Sprejemljivost dominantnega položaja
ene cerkve ali druge verske skupnosti v državi je ESČP priznalo tudi v zadevi
Kokkinakis proti Grčiji iz leta 1994. Sodišče je izrecno zavrnilo obsodbo zakonodaje
proti prozelitizmu, ki je v tem primeru ščitila položaj dominantne cerkve v državi, in
celo podelilo legitimnost zakonodaji, ki prepoveduje neprimerne oblike prozelitizma. Po
mnenju ESČP torej določbe EKČP varujejo predvsem individualni vidik svobode
veroizpovedi. (McCrea 2010, 136) Vrednostno nevtralnost oziroma njeno eventualno
kršenje je potrebno ocenjevati in ugotavljati vsebinsko, ne zgolj institucionalno
formalno. Splošno in abstraktno prepovedovanje ali izločanje samih po sebi dovoljenih
dejanj verskega udejstvovanja ni primerljivo s poudarki ESČP. Vsekakor ni nujno, da
vsak versko obravnavani dogodek ali dejanje cerkve ali druge verske skupnosti
predstavlja poseg v individualni vidik verske svobode kakšnega posameznika.
Beneška komisija opozarja, da so z vidika načela vrednostne nevtralnosti nedopustna
zgolj tista konkretna dejanja istovetenja med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi, ki pomenijo dejanski poseg v negativni vidik svobode vere. To pa ni
mogoče v naprej trditi npr. za vsako nošenje ali posredovanje simbolov državne oblasti.
Pri vprašanju vrednostne nevtralnosti države Beneška komisija meni, da to načelo
prepoveduje državi, da bi za potrebe določene cerkve ali druge verske skupnosti
obdavčevala tiste državljane, ki niso verniki te cerkve ali druge verske skupnosti.
Vrednostna nevtralnost države na področju izobraževanja je vzpostavljena z namenom,
da šolski prostor poda objektivno informacijo o vseh pomembnih verskih in
svetovnonazorskih prepričanjih in se prepreči neobvladljivo soočenje med pripadniki
posameznih prepričanj. V tem kontekstu je pomembno tudi obnašanje in zunanja
podoba učiteljev, ki predstavljajo javno šolo in državo. Jasno vidni verski simboli, ki jih
učenci vidijo na učiteljih ali v javnih prostorih šole, lahko vzbujajo pomisleke učencev.
Takšna situacija naj bi bila nedopustna z vidika vrednostne nevtralnosti države, če je
udeležba pri pouku obvezna in so učenci še tako mladi, da so izrazito dovzetni za
zunanje vtise. Učitelji v javni šoli naj v tem primeru ne bi smeli na vidnem mestu nositi
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močnih verskih simbolov. Pravica učiteljev do javnega izražanja svoje verske
pripadnosti oziroma pozitivni vidik svobode veroizpovedi naj bi se morala v tem
primeru umakniti pravici staršev, da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojim verskim in
moralnim prepričanjem, kar v odnosu do učiteljev predstavlja negativni vidik verske
svobode. Kršenja vrednostne nevtralnosti države pa sama po sebi ne pomeni državna
finančna pomoč zasebnim projektom cerkva ali drugih verskih skupnosti. Nedopustno je
aktivno poseganje države v verske zadeve. Ukrepi države na tem področju morajo imeti
sekularni legitimni namen, njihov primarni ali glavni učinek ne sme pomeniti
spodbujanja ali oviranja določenega verskega ali svetovnonazorskega prepričanja in ne
sme predstavljati prekomernega povezovanja države s cerkvami ali drugimi verskimi ali
s svetovnonazorskimi skupnostmi. Čezmernost povezovanja države s cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi presojajo pristojna sodišča glede na značaj in namen
skupnosti, ki je prejela državno podporo, glede na značaj državne podpore in glede na
učinek, ki ga ima državna podpora na odnos med državo in to cerkvijo ali drugo versko
skupnostjo. (Venice Commission 1999, 35; 98; 101; 115) Morebitno kršenje načela
vrednostne nevtralnosti je potrebno presojati posamično, od primera do primera.
Enotne, splošne in abstraktne politike na tem področju ni mogoče začrtati.
Načelo neistovetenja oziroma vrednostne nevtralnosti državi ne preprečuje, da se ne bi
popolnoma nič ukvarjala z verskimi vprašanji nacije. Prav tako to načelo ne
prepoveduje cerkvam ali drugim verskim skupnostim, da se ne bi udejstvovale v sferi
javnega. V prizadevanju po vzpostavitvi vrednostne nevtralnosti so številne države v
zadnjem obdobju pretrgale uradne vezi s tradicionalnimi cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi, ki jim pripada večina prebivalcev države. Razglasile so, da ne želijo
tekmovati z organizacijami t. i. sakralne avtoritete ali biti omejene z verskimi načeli.
Odrekle so se vsem oblikam istovetenja z verskimi in drugimi prepričanji. Prizadevanje
za vzpostavitev vrednostne nevtralnosti je pogosto spremljano z aktivnimi prizadevanji
politike, da bi ločila državo in cerkve ali druge verske skupnosti, področje svetnega od
svetega. Razlog za to je v prepričanju, da bo tako državi kot tudi cerkvam ali drugim
verskim in svetovnonazorskim skupnostim bolje v medsebojni neodvisnosti, v
avtonomnem delovanju. Pri tem je stroga ločitev v duhu ideološke sekularizacije prej
izjema kot pravilo. Vendar sekularizacije in stroge ločitve države in cerkva ali drugih
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verskih skupnosti ni mogoče razlagati enostavno kot uradnega poskusa države, da uniči
vero ali vzpostavi državni ateizem. Nevtralnost in objektivnost npr. v javni šoli
pomenita odsotnost kakršnekoli oblike verskih vsebin, kjer so verski razlogi
predstavljeni kot resnica ali je njihov namen spodbujati versko pripadnost učencev. V
javni šoli prav tako ne sme imeti prostora ateizem in protiverska izobrazba, ki vero
označuje za vraževernost. Več prostora v učnem programu javne šole za poučevanje o
določeni veri ali o treh največjih verah v državi ne pomeni nujno kršenja načela
vrednostne nevtralnosti države. Objektivnosti učnega prostora je zadoščeno, dokler
pozornost določeni veri ne presega sorazmernosti in je pozornost namenjena tudi
neverskim prepričanjem, kot so humanizem, agnosticizem in ateizem. Izogibati se je
potrebno pristranskemu učnemu gradivu in negativnim stereotipom o posameznih
verah, ki izhajajo iz nepopolnih informacij. Priprava učnega načrta in gradiva za
poučevanje o verstvih in svetovnih nazorih v javnih šolah mora vključevati upoštevanje
verskih in svetovnonazorskih pogledov na pošten in spoštljiv način. Učni načrti morajo
biti oblikovani v skladu s priznanimi strokovnimi standardi, s poudarkom na glavnih
dogodkih v zgodovinskem razvoju vere ali svetovnega nazora na globalni in lokalni
ravni. (Temperman 2010, 103; 136–137; 294–195)
Namen prepovedi istovetenja države in cerkva ali drugih verskih skupnosti je
potemtakem zagotoviti vrednostno oziroma versko in nazorsko nevtralnost države. To
prizadevanje je v prvi vrsti usmerjeno v omejitev pristojnosti države na področju
družbene ideologije, saj je splošna svoboda posameznika praviloma ogrožena z
represivnim ali spodbujevalnim ravnanjem države. Ker so svoboščine posameznika
lahko omejevane tudi s strani ideološko agresivnih skupnosti civilne družbe, so ukrepi
za zagotavljanje verske in nazorske nevtralnosti države usmerjeni tudi v preprečevanje
ekscesnega delovanja cerkva ali drugih verskih in svetovnonazorskih skupnosti.
Temeljna vrednota, ki jo pri vsem tem želi zavarovati, ohraniti in promovirati država, je
vsekakor splošna osebna svoboda posameznika. Vsak stik in sodelovanje med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi ter svetovnonazorskimi skupnostmi ne ogroža nujno te
temeljne vrednote. Prepoved istovetenja med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi zato ne sme obsegati popolne razločitve med njimi. Ugotavljati in
utemeljevati je potrebno od primera do primera, katere skupne dejavnosti in projekti
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države in cerkva ali drugih verskih skupnosti zares in nevzdržno omejujejo ali
preprečujejo posamezniku uživanje človekove pravice in temeljne svoboščine do
svobode vere. Prepoved zaradi prepovedi ni dovoljena. Človekove pravice in temeljne
svoboščine je dovoljeno omejevati samo v primeru varovanja in zagotavljanje neke
druge ustavno zagotovljene vrednote ali človekove pravice in temeljne svoboščine.
Neistovetenje oziroma vrednostna nevtralnost zahteva zadržano ravnanje države, le-ta
se mora izogibati vseh okoliščin in situacij, ki bi lahko nakazovale, da je naklonjena
določenemu prepričanju, četudi je to samo sklicevanje na neko božanstvo. Načelna in
neutemeljena prepoved vsakršnega istovetenja med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi, prepoved zaposlovanja verskih uslužbencev s strani države in
prepoved, da bi verski uslužbenci posredovali simbole državnosti, ni v skladu z
zmernim razumevanjem vrednostne nevtralnosti države in načelom ločitve države in
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Prepovedi, ki temeljijo na abstraktni in
nekonkretizirani nevarnosti oziroma hipotetičnemu nastanku škode, v pravni državi niso
legitimne.
S prepovedjo zaposlovanja verskih uslužbencev država v naprej opušča možnost in
priložnost ter ne nazadnje svojo ustavno dolžnost, da posameznikom pomaga pri
udejanjanju svobode veroizpovedi, zlasti v primeru okoliščin, ki utegnejo nastati in
oteževati ali celo onemogočati njeno uresničevanje. Takšna določba pastoralno oziroma
versko duhovno oskrbo v primerih, ko je oteženo svobodno gibanje oseb, dela
negotovo, kar je v nasprotju z načelom pravne varnosti. Ravno osebe, ki so zaposlene
oziroma integrirane s strani države, morejo v določenih primerih in situacijah, ki so
močno povezane s suvereno dejavnostjo države (npr. pravosodje, obramba, zunanje
zadeve), edine učinkovito in zadovoljivo zagotavljati versko duhovno oskrbo
posameznikom oziroma poskrbeti za uresničevanje človekove pravice in temeljne
svoboščine do verske svobode. Poleg tega vsaka zaposlitev verskega uslužbenca s strani
države ne pomeni nujno tudi sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma nastanka
delovnega razmerja in s tem vstopa verskega uslužbenca v odvisno razmerje z državo in
tesno institucionalno povezanost med njima. Zaposlitev je lahko sklenjena tudi na
podlagi drugih civilnopravnih pogodb. Pogodbena in simbolna povezanost med verskim
uslužbencem in državo ni v nasprotju z ustavo vse do takrat, dokler država s svojim
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aktivnim prizadevanjem na tem področju ne omejuje pozitivnega ali negativnega vidika
svobode vere (tj. ne deluje prisilno na posameznika) in ne daje vtisa, da med vsemi
človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami nesorazmerno skrbi za svobodo
veroizpovedi. Pri vseh teh dejanjih namreč ne pride avtomatično do istovetenja države z
določeno vero ali prepričanjem, do vzpostavitve državne vere ali spodbujanja in
prepovedovanja ideoloških nazorov, do vnašanja verskih oziroma duhovnih in
svetovnonazorskih elementov v dejavnosti države ali kakršnokoli izrekanje države o
verskih oziroma duhovnih vprašanjih. Vsa ta dejanja so lahko zgolj v funkciji
dopuščanja verske dejavnosti, brez oblastnega prisiljevanja in z dopuščeno možnostjo
izbire oziroma zavrnitve s strani posameznikov.
Belgijska in danska ureditev ne poznata ovir za zaposlovanje verskih uslužbencev.
Belgija zaposluje vojaške kurate, na Danskem imajo vsi verski uslužbenci status javnih
uslužbencev. ESČP opozarja, da ni nujno, da vsaka zaposlitev verskega uslužbenca s
strani države predstavlja poseg v individualni vidik verske svobode posameznika.
Beneška komisija meni, da so z vidika načela vrednostne nevtralnosti nedopustna le
tista konkretna dejanja istovetenja med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi, ki pomenijo dejanski poseg v negativni vidik svobode vere posameznika.
Vendar to ni mogoče v naprej trditi za vsako nošenje ali posredovanje simbolov državne
oblasti. Splošna in abstraktna prepoved nošenja ali posredovanja simbolov, ki
označujejo državno oblast, katerikoli skupini prebivalstva je tudi po mnenju ESČP v
nasprotju z idejo pluralizma, strpnosti in širokosrčnosti v družbi. V Avstriji je to načelo
razumljeno kot stroga ločitev med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
na področju izvrševanja zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Z omejevanjem
sodelovanja med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi prihaja do
izločanja slednjih iz javnega življenja. To je v nasprotju s svobodo veroizpovedi in kaže
na spodbujanje civilne religije laicizma. Takšna prepoved omejuje dialog in sodelovanje
med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi pri zagotavljanju verske
duhovne oskrbe državljanov. Prepoved zaposlovanja verskih uslužbencev s strani
države in prepoved zagotavljanja verske duhovne oskrbe v imenu države bi lahko
učinkovala kot nesprejemljivo ločevanje med javnim in zasebnim na področju verske
svobode. Zaposlovanje verskih uslužbencev in zagotavljanje verske duhovne oskrbe
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namreč ne pomeni nujno vsiljevanja veroizpovedi posamezniku s strani javne avtoritete.
Prav tako takšno zaposlovanje in verska duhovna oskrba ne ogroža avtomatično drže
vrednostne nevtralnosti države med različnimi cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi, čeprav predstavlja porabo javnega denarja za stvari, ki niso sprejemljive za
vse ljudi z vidika t. i. javnega razuma. Stroga ločitev države in cerkva ali drugih verskih
skupnosti, ki se kaže prav v prepovedi zaposlovanja verskih uslužbencev in prepovedi
zagotavljanja verske duhovne oskrbe, je v nasprotju z načelom vrednostne nevtralnosti
države. Država s tem odreka svojo podporo cerkvam ali drugim verskim skupnostim, ki
na enak način kot sekularne organizacije opravljajo splošnokoristne dejavnosti in
pospešuje izločanje verske ideje z mesta uradno priznanega dejavnika v družbi.
Prepoved verskim uslužbencem, da nosijo simbole, ki označujejo državno oblast,
ponavlja vzorec polpretekle zgodovine oziroma obujajo strogo razumevanje načela
ločitve države in cerkva ali drugih verskih skupnosti. V obdobju polpretekle zgodovine
je država prepovedovala prisotnost verskih vsebin in simbolov pri delovanju državnih
organov; brisala je krščansko tradicijo iz poimenovanj krajev in literarnih del;
omejevala je versko duhovno oskrbo uradnikov, učiteljev, vojakov, policistov in drugih
delavcev države in svobodo oziroma samostojnost in avtonomijo cerkva ali drugih
verskih skupnosti pri izvajanju splošnokoristne socialne, zdravstvene, kulturne, športne
in prosvetne dejavnosti. Nošenje simbolov, ki označujejo državno oblast, samo po sebi
ne predstavlja prisilnega soočenja z vero in s tem protipravnega posega v negativni
vidik svobode vere.

3.2.5 Državno »financiranje« osnovne dejavnosti verskih skupnosti
Izvršilnoupravna teza na področju financiranja osnovne dejavnosti cerkva ali drugih
verskih skupnosti določa poenotenje sofinanciranja osnovne dejavnosti cerkva ali
drugih verskih skupnosti iz javnih sredstev.10 Predlagani model naj bi ohranil vse
10

Nobena ureditev odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi ne določa ali izvaja
popolnega financiranja vseh dejavnosti cerkve ali druge verske skupnosti iz državnih oziroma javnih
sredstev. Praktično gre vedno le za delno financiranje oziroma pomoč. Primerneje kot izraz
»financiranje« je torej uporabljati izraz »sofinanciranje«. Zato v naslovu teze za redefinicijo izraz
financiranje podajamo v narekovajih. Dokument UVS uporablja izraz »financiranje«, čeprav vsebinsko ne
ustreza dejanskemu stanju.
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obstoječe vire financiranja in kriterij številčnosti ter tako nagrajeval predvsem večje
cerkve ali druge verske skupnosti. V primerjavi z obstoječim naj bi vseboval višjo
stopnjo preglednosti in družbene pravičnosti. Ti cilji naj bi bili doseženi »z uporabo ene
same proračunske postavke, namenjene pomoči verskim skupnostim«. Njena »višina naj
bi se določala glede na obseg dosedanjih javnih sredstev in glede na smernice za
pripravo vsakokratnega proračuna«. Kriterij delitve javnih sredstev med posamezne
cerkve ali druge verske skupnosti naj bi se »v posameznem letu navezal na podatke o
namenitvi dela dohodnine iz preteklega leta«. Podatki javnega popisa prebivalstva o
številčnosti vernikov določene cerkve ali druge verske skupnosti naj bi bili nadomeščeni
s številčnostjo tistih, ki določeni cerkvi ali drugi verski skupnosti namenijo ali vsaj
izrazijo namero po dodelitvi prosto razpoložljivega dela dohodnine. Predlagani model
sofinanciranja osnovne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti naj bi bil
primernejši od obstoječega, ker dodelitve javnih sredstev ne veže na konkreten način
opravljanja verske dejavnosti. Cerkvam ali drugim verskim skupnostim naj bi dopuščal,
da same opredelijo, za kateri vidik uresničevanja svobode vesti bodo namenile
dodeljena javna sredstva. Navedene pravice oziroma model sofinanciranja osnovne
dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti naj bi bil zagotovljen in dostopen samo
tistim cerkvam ali drugim verskim skupnostim, ki bodo registrirane na podlagi določb
novega oziroma prenovljenega zakona s področja svobode vesti, in sicer šele pet let po
vpisu v Poslovni register Slovenije. Ker ta pravica ni del človekove pravice in temeljne
svoboščine do svobode vesti, naj bi se na ta način legalno in legitimno varoval javni
interes. V navedenem obdobju naj bi bila država namreč sposobna ugotoviti morebitne
nepravilnosti in izjemnosti, prepoznati pravi namen in cilje ustanovljene cerkve ali
druge verske skupnosti in presoditi stabilnost njenega delovanja. V predlaganem
modelu sofinanciranja osnovne dejavnosti naj bi bil javni interes varovan tudi preko
»obveznosti verskih skupnosti, da poročajo o porabljenih javnih sredstvih«, preko
»možnosti ukinitve in obvezne vrnitve nenamensko porabljenih javnih sredstev« in
preko »nadzora Računskega sodišča RS«. (UVS 27.10.2010, 19–26) Izvršilnoupravna
teza državno finančno pomoč izvajanju osnovne dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti tesno veže na proračun in s tem na monetarno ter fiskalno makroekonomsko
politiko oziroma stanje v državi. Temu primerljiva je estonska ureditev. Ostale ureditve
temu pristopu ne sledijo, ker dodeljevanje javnih sredstev z enotne proračunske
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postavke praviloma izključuje možnost namenskega sofinanciranja projektov in nalog
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Prednost namenskega dodeljevanja državne
finančne podpore cerkvam ali drugim verskim skupnostim izhaja iz stališč USRS,
belgijske, češke, finske, osrednje francoske, grške, irske, italijanske, luksemburške,
madžarske, nemške, nizozemske, poljske, slovaške, švedske in britanske ureditve.
Estonija višino državne finančne pomoči cerkvam ali drugim verskim skupnostim
določa glede na smernice za pripravo letnega proračuna. Finančni prispevek estonske
države cerkvam ali drugim verskim skupnostim je spremenljiv oziroma odvisen od
aktualnega stanja javnih financ. Sofinanciranje dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti mora v veliki meri zagotoviti država. Skupnosti namreč varujejo in ohranjajo
številne verske stavbe zgodovinske, kulturne in umetniške vrednosti. Razpoložljiva
višina teh finančnih sredstev je odvisna od makroekonomske situacije v državi. So pa
cerkve ali druge verske skupnosti že po svojem pravnem statusu oproščene plačevanja
davka na dohodek. Druge nepridobitne organizacije se morajo za ta privilegij dodatno
registrirati. Cerkve ali druge verske skupnosti so olajšav deležne tudi pri plačevanju
davka na dodano vrednost. Električno energijo plačujejo po znatno znižani stopnji. Ta
privilegij ni dostopen drugim nepridobitnim organizacijam. Cerkve ali druge verske
skupnosti so nadalje oproščene plačevanja davka na nepremičnine. Nepremičnine, na
katerih stojijo verski objekti, niso predmet obdavčitve. Tudi ta privilegij ni na voljo
drugim nepridobitnim organizacijam. (Kiviorg 2005, 109; 2003, 116; Fox 2008, 171)
Politično nestabilen vir državnega sofinanciranja verske dejavnosti iz proračuna je v
estonski ureditvi korigiran s finančnimi privilegiji za cerkve ali druge verske skupnosti,
predvsem s posrednimi viri državne finančne pomoči, tj. davčnimi oprostitvami in
olajšavami.
USRS ugotavlja, da je možnost državnega sofinanciranja cerkva ali drugih verskih
skupnosti omejena le na registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, in sicer zaradi
njihovega splošnokoristnega namena. To zakonodajno stališče je skladno s težnjo po
zagotavljanju preglednosti pri porabi javnih sredstev. Državna gmotna podpora je
dopustna samo registrirani cerkvi ali drugi verski skupnosti, ki ustreza opisu
splošnokoristne organizacije. Splošna koristnost v skladu z zakonodajo obsega
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zavzemanje za duhovnost in človekovo dostojanstvo v zasebnem in javnem življenju in
prizadevanje za osmišljanje bivanja na področju verskega življenja. Kumulativno s tem
obsega splošna koristnost tudi neposredni širši družbeni prispevek cerkva ali drugih
verskih skupnosti, kadar s svojimi dejavnostmi presegajo zgolj notranje versko življenje
tako, da opravljajo še kulturne, vzgojne, izobraževalne, solidarnostne, karitativne in
druge dejavnosti s področja socialne države. Država na podlagi svobode veroizpovedi ni
dolžna financirati cerkva ali drugih verskih skupnosti, vendar to ne pomeni, da je takšno
financiranje, če ga država omogoča, samo po sebi ustavno nedopustno. Država sme
zagotavljati podporo cerkvam ali drugim verskim skupnostim, če jih pri tem obravnava
enakopravno in sama ostaja versko oziroma nazorsko nevtralna, tj. ne krši načela
ločenosti države in cerkva ali drugih verskih skupnosti. Dejansko država lahko gmotno
podpira samo tiste cerkve ali druge verske skupnosti, ki so registrirane in so dejavne na
področjih, ki sodijo v okvir socialne države. S tem so namreč splošnokoristne za širšo
družbeno skupnost. Njihova splošna koristnost za ožjo družbeno skupnost, tj. za vernike
oziroma na duhovnem področju, se tako ali tako domneva. Ker javnofinančna podpora
cerkvam ali drugim verskim skupnostim ni človekova pravica in temeljna svoboščina,
sme država pri tem razlikovati med posameznimi cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi. Ob tem je vezana na načelo enakopravnosti verskih skupnosti iz 7. člena
URS, ki je sicer poseben izraz splošnega načela enakosti iz 14. člena URS. Ti načeli
zahtevata, da država bistveno enake položaje ureja enako. Za morebitno različno
urejanje mora obstajati razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. Vsekakor mora država
pri javnem financiranju splošnokoristnih dejavnosti enakopravno obravnavati verska in
svetovnonazorska združenja. Vsa javna sredstva se dodeljujejo izključno preko javnega
razpisa s posamičnim aktom pristojnega državnega organa, kar velja tudi za cerkve ali
druge verske skupnosti. (U-I-92/07, 129–139) Z odločbo U-I-92/07 je USRS na
izvedbeni ravni dopolnilo 20. člen ZPPVS, ki še vedno predstavlja najbolj neposredno
materialno podlago za državno gmotno podporo cerkvam ali drugim verskim
skupnostim. Iz stališč USRS izhaja, da je državna finančna podpora cerkvam ali drugim
verskim skupnostim praviloma namenska, in sicer v podporo splošnokoristni dejavnosti.
Belgija finančno prispeva k osebnemu dohodku verskih uslužbencev na svojem
ozemlju. S tem uveljavlja namensko državno podporo cerkvam ali drugim verskim
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skupnostim. Država zagotavlja plače in pokojnine duhovnikom, ki delujejo v pastorali.
Plač torej ne izplačuje redovnicam in redovnikom v samostanih. Čeprav sredstva za
osebni dohodek duhovnikov zagotavlja država, ti niso z njo v delovnem razmerju.
Država namreč ta sredstva izplačuje cerkvi ali drugi verski skupnosti, ki nato z
duhovnikom sklene ustrezno pogodbo o zaposlitvi. Duhovniki torej ostajajo v odvisnem
razmerju s svojo cerkvijo ali drugo versko skupnostjo in ne z državo. Edina razlika je v
primeru verske duhovne oskrbe v vojski, kjer imajo vojaški kurati čin in položaj
častnika in so v delovnem razmerju z ministrstvom, pristojnim za obrambo. Versko
duhovno oskrbo v zaporih plačuje ministrstvo, pristojno za pravosodje, versko duhovno
oskrbo pristanišč, letališč in ribiške industrije pa ministrstvo, pristojno za promet in
kmetijstvo. Cerkve ali druge verske skupnosti so poleg tega deležne davčnih olajšav in
oprostitev na področju prometa z nepremičninami, prejemanja dediščine, volil in
darilter davka na dodano vrednost. Lokalne skupnosti so dolžne zagotavljati sredstva za
potrebe administrativnih služb cerkva ali drugih verskih skupnosti in varovanje ter
ohranjanje verskih stavb. (Tysebaert 2008, 289–293; Fox 2008, 125)
Češka določa državno pomoč cerkvam ali drugim verskim skupnostim za plače verskih
uslužbencev in izvajanje splošnokoristne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Financiranje svoje dejavnosti cerkve ali druge verske skupnosti zagotovijo z
upravljanjem premoženja, zlasti nepremičnin v svoji lasti. Država plačuje plače
duhovnikom, krije del stroškov obratovanja administracije cerkva ali drugih verskih
skupnosti in prispeva k vzdrževanju verskih stavb. Cerkve ali druge verske skupnosti iz
svojih nabirk izplačujejo plače svojim verskim sodelavcem in laiškim delavcem ter
nosijo stroške rednega obratovanja svojih stavb. Cerkve ali druge verske skupnosti so z
denacionalizacijo tudi dobile vrnjenega veliko nepremičnega premoženja, ki ga je
država nacionalizirala v času komunizma. Kljub temu glavni vir dohodka za cerkve ali
druge verske skupnosti še vedno predstavljajo nabirke in donacije. Vse obstoječe
premoženje cerkva ali drugih verskih skupnosti služi bolj kot dodaten vir financiranja.
Država in lokalne skupnosti pomagajo kriti stroške varovanja in ohranjanja
zgodovinsko pomembnih verskih stavb. Verske šole, učitelje verskega pouka v javni
šoli in vojaške kaplane plačuje država. Versko duhovno oskrbo v zaporih pa država
plačuje le delno. (Kříž 2008, 316; Mezřický 2008, 59; Tretera 2005, 50–51; 2003, 93)
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Belgijska in češka ureditev namenjata cerkvam ali drugim verskim skupnostim finančno
podporo v prvi vrsti za opravljanje splošnokoristne dejavnosti. Pri tem skrbita, da verski
uslužbenci ne izgubijo avtonomije za svoje delovanje oziroma jih praviloma pogodbeno
ne vežeta v odvisno razmerje.
Finska državno finančno pomoč za verske dejavnosti zagotavlja z administriranjem
davčne obveznosti, ki je neposredno breme državljanov. Zbrana sredstva niso
neposredno breme proračuna oziroma odvisna od stanja javnih financ. Na področju
državnega sofinanciranja cerkva ali drugih verskih skupnosti se del davka na dohodek,
ki ga plačujejo gospodarske družbe, namenja za delovanje Pravoslavne cerkve in
Evangeličansko-luteranske cerkve. Razlog za to je v splošnokoristni dejavnosti, ki jo
opravljata ti dve cerkvi za državo. Odgovorni sta za izvajanje pogrebov, vodenje
registra prebivalstva, socialno delo, izobraževanje in varovanje ter ohranjanje številnih
stavb kulturno-zgodovinskega pomena. Država namenja Pravoslavni cerkvi tudi
finančno pomoč za stroške administrativnega delovanja in zagotavlja neposredno
pomoč njenim posameznim župnijam. (Kotiranta 2008, 73; 77; 327–329; Heikkilä 2005,
533)
Osrednja francoska ureditev določa državno sofinanciranje verske duhovne oskrbe v
zaporih in bolnišnicah, plačevanje plač učiteljev verskega pouka in prevzem stroškov za
vzdrževanje verskih stavb. Način financiranja cerkva ali drugih verskih skupnosti je
močno pogojen z zgodovinskimi okoliščinami. Ker je bilo v času po francoski revoluciji
veliko premoženja cerkva ali drugih verskih skupnosti nacionaliziranega, se je država
zavezala popraviti te krivice z izplačevanjem sredstev za vzdrževanje duhovnikov.
Glavna vira financiranja cerkva ali drugih verskih skupnosti sta prostovoljni prispevki
fizičnih in pravnih oseb in posredna državna pomoč, ki ne predstavlja subvencij
cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Skupnosti, ki niso organizirane v obliki
kultnih združenj, ampak so vseeno povezane z eno izmed njih, lahko od države
pridobivajo tudi subvencije. Od leta 1905 dalje država nič več ne prispeva svojih
sredstev za vzdrževanje duhovnikov. Od takrat dalje se večina verske dejavnosti
financira iz prispevkov zasebnikov. Cerkve ali druge verske skupnosti so svobodne pri
tem, kako bodo pridobivale sredstva in za katere namene jih bodo trošile. Država od leta
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1905 dalje zgolj posredno prispeva k financiranju cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Tako plačuje duhovnike, ki opravljajo svoje storitve v zaporih, bolnišnicah, kot učitelji
v državnih šolah ali zasebnih šolah s koncesijo. V primeru gradnje verskega objekta
lahko država nastopi kot porok cerkvi ali drugi verski skupnosti pri najemu posojila
oziroma cerkvi ali drugi verski skupnosti za simbolno ceno enega evra na leto za 99 let
odda v najem nepremičnino. Država je poleg tega v svojo last prevzela večino verskih
stavb Katoliške Cerkve, ki so bile sezidane pred letom 1905. Te stavbe je dolžna
varovati, ohranjati in vzdrževati ter jih pustiti v brezplačno uporabo Katoliški Cerkvi.
Cerkve ali druge verske skupnosti so deležne tudi številnih davčnih olajšav in
oprostitev. Fizične in pravne osebe si z donacijami cerkvam ali drugim verskim
skupnostim lahko do določene meje znižajo davčno osnovo. To velja zlasti za prispevke
kultnim združenjem, ki so namenjeni gradnji in vzdrževanju objektov za opravljanje
verske ali druge splošnokoristne dejavnosti. (Basdevant-Gaudemet 2005, 177–179;
2002, 225–240; Kunaver idr. 2000, 164–165) Čeprav sta si zelo različni v svojem
urejanju odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, tako finska
kot francoska ureditev tem namenjata namensko finančno pomoč.
Grčija dodeljuje Pravoslavni cerkvi državno finančno pomoč za vzdrževanje verskih
stavb in izobraževanje ter plače verskih uslužbencev. Cerkve ali druge verske skupnosti
dohodek za opravljanje svoje dejavnosti ustvarjajo iz upravljanja s svojim nepremičnim
in premičnim premoženjem ter iz prispevkov svojih članov. Kljub temu država za
delovanje največje cerkve (tj. Pravoslavne cerkve) namenja precejšnja finančna
sredstva. Neposredne in posredne subvencije namenja katedrali v Atenah in številnim
cerkvam in samostanom v državi. Država krije celotne stroške izobraževanja
duhovnikov Pravoslavne cerkve. Nosi tudi stroške plač njenih duhovnikov in laiških
sodelavcev. Vsi ti so ob upokojitvi upravičeni do državne pokojnine. Država skrbi za
pokojninsko in zdravstveno zavarovanje redovnikov in redovnic. Duhovniki, ki delujejo
na pokopališčih in v bolnišnicah, prejemajo plače od lokalnih skupnosti in bolnišnic.
Duhovniki v vojski in policiji so nosilci ustreznega čina in jim pripada državna plača
oziroma pokojnina v skladu z dodeljenim činom. Duhovniki poleg tega lahko opravljajo
storitve tudi za druge dele javnega sektorja ali za zasebni sektor in za to prejemajo
dodatno ustrezno plačilo. Cerkve ali druge verske skupnosti uživajo številne davčne
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olajšave in oprostitve pri plačevanju davka na nepremičnine, davka na dohodek in
davka na dediščino in darila. Izrazito privilegiranega statusa je v tem oziru deležna
skupnost na gori Atos. Finančni privilegij cerkva ali drugih verskih skupnosti
predstavlja tudi pravni institut neodtujljivosti njihovega nepremičnega premoženja.
Nepremično premoženje, ki je v lasti cerkva ali drugih verskih skupnosti, ne more biti
predmet pravnega posla z neversko skupnostjo ali s fizično osebo. Premoženje cerkva
ali drugih verskih skupnosti je torej delno izvzeto iz pravnega prometa. (Papastathis
2005, 130; Fox 2008, 116) Finančnih in ostalih materialnih ugodnosti je skratka v
okviru grške ureditve izmed vseh cerkva ali drugih verskih skupnosti praktično deležna
samo Pravoslavna cerkev. Njej se namenja namenska državna finančna pomoč v
neposredni obliki in nemoteno uživa posredne vire javnega sofinanciranja. Čeprav je
formalno položaj vseh cerkva ali drugih verskih skupnosti v Grčiji enakopraven, ostale
cerkve ali druge verske skupnosti večine neposrednih in posrednih virov državne
finančne pomoči ne morejo prejeti oziroma koristiti. Prva ovira za to nastane že z
oteženo registracijo oziroma pridobitvijo pravne osebnosti, pri kateri ima država široko
diskrecijo. Uporablja jo omejujoče v smislu podeljevanja pravic in se pri tem veže celo
na versko politiko prevladujoče Pravoslavne cerkve.
Irska namenja cerkvam ali drugim verskim skupnostim finančno pomoč za točno
določene projekte. Državno sofinanciranje verske dejavnosti je ustavno prepovedano.
Država ne sme namenjati materialne pomoči za projekte, ki so izključno verskega
namena. Vendar država lahko namenja svoja sredstva za splošnokoristno dejavnost
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Lahko npr. financira nakup zdravstvene opreme ali
krije plače zdravnikov v bolnišnicah v lasti cerkva ali drugih verskih skupnosti. Država
zato v polnosti financira delovanje javnih šol, ki so jih ustanovile cerkve ali druge
verske skupnosti. (Garcimartín 2010, 413–414; Fox 2008, 121) Italija finančno pomoč
cerkvam ali drugim verskim skupnostim namenja zlasti preko sistema namenitve dela
dohodnine fizičnih oseb. Za učinkovito delovanje tega sistema je dolžna skrbeti država.
Tako je 0,8 % del dohodnine mogoče nameniti Katoliški Cerkvi, metodistom,
valdižanom, Judovski skupnosti ali evangeličanom oziroma tisti cerkvi ali drugi verski
skupnosti, ki v ta namen z državo sklene poseben dogovor. Sredstva tistih zavezancev,
ki se svojega dela dohodnine ne odločijo razporediti Katoliški Cerkvi oziroma kateri
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izmed ostalih cerkva ali drugih verskih skupnosti ter državi (npr. za boj proti lakoti, za
odpravljanje posledic naravnih nesreč, kot pomoč za begunce ali za ohranjanje kulturnih
spomenikov), se med te upravičence razporedijo skladno z deležem tistih, ki so svoj del
dohodnine razporedili. Podatki kažejo, da svoj del dohodnine razporedi okrog 40 %
vseh davkoplačevalcev, od katerih jih okrog 80 % sredstva nameni Katoliški Cerkvi.
Katoliška Cerkev torej v končni fazi prejme 80 % vseh dohodninskih sredstev, ki se
smejo prosto razporediti. Verski skladi se poleg sredstev iz dohodnine polnijo tudi z
donacijami fizičnih in pravnih oseb, s katerimi lahko zavezanci zmanjšajo svojo
dohodninsko oziroma prihodkovno davčno osnovo za okrog 1000 evrov. Poleg tega
država še vedno na neposreden ali posreden način podpira dejavnost cerkva ali drugih
verskih skupnosti. Izplačuje jim npr. finančna sredstva in jim za minimalno najemnino
oddaja v najem svoje premoženje. Pravne osebe cerkva ali drugih verskih skupnosti so
upravičene do znatne olajšave pri plačevanju davka na dohodek in so izvzete od
plačevanja davka na dediščino in darila. Oproščene so plačila davka na dodano vrednost
in davka na promet nepremičnin. Nepremično premoženje Svetega sedeža na območju
države je oproščeno plačila vsakršnega davka in carine. (Mitterhofer 2014, 132–133;
Curcio 2008, 381; Ferrari 2005, 222–224) Irska in italijanska ureditev sta si sorodni pri
namenjanju neposredne in posredne državne finančne pomoči konkretni dejavnosti ali
projektom cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Luksemburg državno finančno podporo dodeljuje za zaposlitvene stroške največje
cerkve v državi. Dejavnost Katoliške Cerkve je financirana neposredno iz proračuna.
Država plačuje plače duhovnikom in nekaterim zaposlenim laikom. Cerkve ali druge
verske skupnosti uživajo enake davčne olajšave in oprostitve kot nepridobitne
organizacije. (Pauly 2005, 319; Fox 2008, 123) Madžarska cerkvam ali drugim verskim
skupnostim namenja finančno pomoč za podporo splošnokoristne dejavnosti in
omogoča oziroma vzdržuje velikodušen sistem namenitve dela dohodnine fizičnih oseb
za potrebe delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti. Za področje financiranja
dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti je pomembno poudariti, da po padcu
komunizma ni bilo prave denacionalizacije cerkvam ali drugim verskim skupnostim
odvzetega premoženja. Cerkve ali druge verske skupnosti so lahko zahtevale vrnitev le
tistega premoženja, ki je bilo še v lasti države in lokalnih skupnosti. V primeru
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posameznih nepremičnin je med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
prišlo do neke vrste prenosa posesti in lastninske pravice. Nacionalizacija torej nikoli ni
bila označena kot neveljavna, spoznana pa je bila dolžnost države, da pomaga pri
revitalizaciji dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti. Država je s Svetim
sedežem sklenila mednarodni sporazum, ki določa, da se vrednost nacionaliziranega
premoženja, ki ga ni mogoče vrniti, Katoliški Cerkvi izplača v obliki odškodnine. Ta
odškodnina naj bi se izplačevala v letnih obrokih. Sicer pa cerkve ali druge verske
skupnosti za opravljanje splošnokoristne dejavnosti (npr. za šolstvo, socialno varstvo)
od države prejemajo sredstva v enakem deležu, kot jo za istovrstno dejavnost prejemajo
državne inštitucije. Šole v lasti cerkva ali drugih verskih skupnosti torej na
posameznega učenca dobivajo enako vsoto denarja kot šole v državni lasti. Enako velja
za bolnišnice, le da se sredstva delijo glede na zasedenost postelj. Takšno financiranje je
v dani družbeni in ekonomski situaciji edina možnost in jamstvo, da cerkve ali druge
verske skupnosti ostanejo dejavno navzoče v družbenem življenju. Ker tovrstni dotok
državnih sredstev prihaja razpršeno z več strani in avtomatično, brez vsakokratnega
diskrecijskega odločanja pristojnih, ne ogroža avtonomije cerkva ali drugih verskih
skupnosti in stabilnosti njihovih splošnokoristnih projektov. Nadalje se cerkve ali druge
verske skupnosti financirajo iz naslova namenitve dela dohodnine. Davčni zavezanci se
lahko prosto odločijo, ali bodo del svoje dohodnine namenili določeni cerkvi ali drugi
verski skupnosti oziroma javnemu skladu. Neposredna izplačila iz državnega proračuna
cerkve ali druge verske skupnosti lahko dobivajo za ohranjanje in varovanje verske in
kulturne dediščine, zgodovinsko pomembnih stavb, arhivov, knjižnic in muzejev. K
restavratorskim projektom cerkva ali drugih verskih skupnosti prispevajo tudi lokalne
skupnosti. Cerkve ali druge verske skupnosti lahko prejemajo donacije, katerih vrednost
smejo davčni zavezanci do določene vsote odbijati od svoje davčne osnove. V davčnih
olajšavah in oprostitvah so cerkve ali druge verske skupnosti izenačene z drugimi
nepridobitnimi organizacijami. Od leta 2002 dalje prejemajo cerkve ali druge verske
skupnosti od države poseben prispevek za plače duhovnikov in drugih polno zaposlenih
delavcev, ki delujejo in živijo na območjih z manj kot 5000 prebivalci. S tem
prispevkom želi država poudariti, da imajo cerkve ali druge verske skupnosti velik
pomen za ohranjanje podeželja. Teh sredstev ne prejemajo duhovniki in delavci
neposredno od države, ampak jih država izplačuje njihovi cerkvi ali drugi verski
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skupnosti, ki jih nato razporedi po svojih teritorialnih enotah. Kljub vsemu pomemben
vir sredstev za delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti ostajajo prostovoljni
prispevki vernikov. (Csepregi 2008, 363; Paczolay 2008, 131; Schanda 2006, 82; 2005,
337–341; 2003, 133; 2002, 26–33; 2000, 282–283) Tudi luksemburška in madžarska
ureditev dodeljujeta cerkvam ali drugim verskim skupnostim zlasti namensko javno
finančno podporo.
Nemčija cerkvam ali drugim verskim skupnostim namenja finančno pomoč za plače
verskih uslužbencev in podporo splošnokoristni dejavnosti ter omogoča pobiranje
verskega davka od vernikov cerkva ali drugih verskih skupnosti. Veliko državne
pomoči cerkvam ali drugim verskim skupnostim izvira iz načela poprave krivic, ki jih je
država cerkvam ali drugim verskim skupnostim storila z odvzemom premoženja v
preteklosti. Lokalne skupnosti še vedno prispevajo k varovanju in ohranjanju verskih
stavb in država še vedno prispeva k izplačevanju plač duhovnikov. Kljub temu se okoli
80 % sredstev za delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti oblikuje s pobiranjem
verskega davka. Tiste cerkve ali druge verske skupnosti, ki imajo status javnopravne
osebe, lahko pobirajo verski davek oziroma ga zanje pobira država. Posamezniki, ki
verskega davka nočejo plačevati, se tej obveznosti lahko izognejo z izstopom iz cerkve
ali druge verske skupnosti. Višina verskega davka znaša okoli 9 % dohodka
posameznika. Cerkve ali druge verske skupnosti plačujejo državi okoli 3–5 %
pobranega davka za opravljanje storitve pobiranja. Če posameznik davka noče plačati,
se zoper njega lahko uporabijo pravna sredstva. Ker je pobiranje verskega davka vezano
na delodajalčevo izplačevanje dohodka, cerkvi ali drugi verski skupnosti v primeru
neplačila ni potrebno ukrepati zoper fizično osebo. Zahtevo za odtegnitev davka
enostavno naslovi na delodajalca te fizične osebe, ki davek odtegne pri naslednjem
izplačilu osebnega dohodka. Cerkve ali druge verske skupnosti so upravičene tudi do
državnih sredstev za podporo svojih splošnokoristnih dejavnosti. Javno zdravstveno
zavarovanje tako krije stroške obratovanja verskih zdravstvenih ustanov. Cerkve ali
druge verske skupnosti načeloma prejemajo enak delež državnih sredstev kot državne
inštitucije. Deležne so tudi številnih davčnih olajšav in oprostitev. Verski davek in
darila cerkvam ali drugim verskim skupnostim zmanjšujejo davčno osnovo zavezancev.
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(Barnstedt 2008, 111; 117; Küster 2008, 341; 347; Robbers 2005, 89–90; Von
Campenhausen 2002, 207–214; Ivanc 2000, 87–90)
Nizozemska sofinancira storitve cerkva ali drugih verskih skupnosti na področju verske
duhovne oskrbe, šolstva, zdravstva, socialnega varstva, varovanja in ohranja kulturne
dediščine ipd. Državna finančna podpora cerkvam ali drugim verskim skupnostim se
zagotavlja z namenom, da se verska svoboda dejansko uresničuje in ne ostaja le pravica
na formalni ravni. Državna finančna pomoč se namenja za izvajanje posebne verske
duhovne oskrbe, npr. v vojski in zaporih. Verska duhovna oskrba v zdravstvenih in
socialnovarstvenih zavodih se financira iz sredstev teh zavodov. Verska duhovna oskrba
namreč šteje za del storitev, ki so jih ti zavodi dolžni zagotoviti svojim uporabnikom.
Donacije verskim in drugim nepridobitnim organizacijam so izvzete iz obdavčitve.
Država zagotavlja sredstva za varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v lasti cerkva
ali drugih verskih skupnosti. Verske stavbe so oproščene lokalnih javnih obremenitev.
Lokalne skupnosti in država subvencionirajo številne splošnokoristne dejavnosti cerkva
ali drugih verskih skupnosti (npr. zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo). Cerkve ali druge
verske skupnosti so pri tem v popolnoma enakopravnem položaju kot druge
nepridobitne pravne osebe. (Van Bijsterveld 2005, 384–385; Fox 2008, 134) Nemški in
nizozemski model državne finančne podpore dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti vključuje raznovrstnost virov in velikodušnost države. To omogoča, da
cerkve ali druge verske skupnosti svojo dejavnost v teh dveh državah opravljajo na
številnih področjih in v velikem obsegu.
Poljska cerkvam ali drugim verskim skupnostim namenja predvsem finančno pomoč za
njihovo splošnokoristno dejavnost. Financiranje dejavnosti Katoliške Cerkve poteka
predvsem preko cerkvenega sklada. Ta je bil vzpostavljen že leta 1950, da bi po
nacionalizaciji verskega premoženja zagotavljal osebni dohodek in socialna zavarovanja
duhovnikov. Premoženje cerkvenega sklada se oblikuje predvsem iz državnih dotacij in
prihodkov iz upravljanja nepremičnin. Sredstva se namenjajo za kritje stroškov
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja duhovnikov, redovnic in redovnikov,
semeniščnikov, novicev ipd. Namenjajo se tudi za humanitarne projekte ter podporo
delovanja zdravstvenih, socialnovarstvenih in izobraževalnih zavodov. Sredstva sklada
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je poleg tega mogoče razporediti za varovanje in ohranjanje verskih stavb.
Splošnokoristne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti država podpira tudi z
neposrednimi subvencijami. V primeru Katoliške Cerkve se državna sredstva redno
neposredno dodeljujejo za delovanje Katoliške univerze v Lublinu, Papeške teološke
akademije v Krakovu in Papeških teoloških fakultet v Varšavi in Vroclavu. Vse šole, ki
so v lasti cerkva ali drugih verskih skupnosti, so deležne državne finančne podpore pod
enakimi pogoji, kot veljajo za vse nepridobitne organizacije. Cerkve ali druge verske
skupnosti so poleg tega deležne določenih davčnih olajšav in oprostitev. Sprejemajo
lahko donacije fizičnih in pravnih oseb, katerih vrednost smejo davčni zavezanci
odbijati od davčne osnove za plačilo davka na dohodek. Fizične osebe lahko na ta način
svojo davčno osnovo zmanjšajo do okoli 10 %, pravne osebe pa do okoli 6 %. Fizične
osebe lahko za delovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti namenijo del svoje
dohodnine, s katerim prosto razpolagajo. Dobiček cerkva ali drugih verskih skupnosti,
ustvarjen s pridobitno dejavnostjo, ni obdavčen, če se porabi za verske, humanitarne ali
vzgojno-izobraževalne

namene.

Davka

na

nepremičnine

so

oproščene

vse

nepremičnine, ki so v lasti cerkva ali drugih verskih skupnosti in se na njih opravlja
verska dejavnost. Pojem verske dejavnosti zajema administrativno, izobraževalno,
bogoslužno in vso ostalo pastoralno dejavnost. Iz obdavčitve nepremičnin so torej
izvzeti vsi sakralni objekti, župnišča, samostani, verske šole in namestitveni domovi,
kulturno-športni verski objekti itd. Katoliška Cerkev in Poljska avtokefalna pravoslavna
cerkev sta oproščeni tudi davka na dediščino in darila. Vse cerkve ali druge verske
skupnosti se lahko brez predhodnega soglasja državnih organov financirajo tudi iz
nabirk prispevkov svojih vernikov. (Radajewski 2008, 416–422; Rynkowski 2006, 148;
2005, 432; Pietrzak 2003, 232) Poljska ureditev je usmerjena v sofinanciranje
splošnokoristne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti. Pri tem izdatno podpira
Katoliško Cerkev, ker je poljski narod z njo zgodovinsko povezan in ima Katoliška
Cerkev najbolj razvejano mrežo zagotavljanja splošnokoristnih produktov oziroma
storitev.

Portugalska cerkvam ali drugim verskim skupnostim ne namenja stalne nenamenske
pomoči, ampak zgolj občasno neposredno finančno pomoč, ki je namensko opredeljena.
Državno sofinanciranje cerkva ali drugih verskih skupnosti ni sistematično urejeno.
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Občasno država podpre posamezen projekt določene cerkve ali druge verske skupnosti
(npr. gradnjo verske stavbe), zlasti Katoliške Cerkve, ki ima velik družbeni pomen. S
konkordatom med državo in Svetim sedežem je bil Katoliški Cerkvi podeljen izvzem od
vseh davkov, tj. dohodkovnih, prometnih in premoženjskih. Cerkve ali druge verske
skupnosti lahko neobdavčeno prejemajo tudi donacije fizičnih in pravnih oseb in so
oproščene javnih dajatev lokalnim skupnostim. Lahko uveljavljajo povračilo davka na
dodano vrednost. Fizične osebe jim letno lahko namenijo del svoje dohodnine. Za to
storitev se morajo cerkve ali druge verske skupnosti posebej prijaviti, njihov splošni
registracijski status ne zadošča. Davčni zavezanci, ki razpolagajo s prostim delom
dohodnine, lahko izbirajo med versko ali karitativno dejavnostjo in morajo natančno
opredeliti, kateri organizaciji želijo nameniti svoja sredstva. Ta dohodninska sredstva
zbira država in jih izplača namenjeni verski oziroma karitativni organizaciji. (Canas
2005, 459–460; Fox 2008, 123) Slovaška namensko prispeva za plače duhovnikov in
njihovo socialno ter zdravstveno zavarovanje in prispeva h kritju administrativnih
stroškov cerkva ali drugih verskih skupnosti. Na področju državne finančne pomoči
cerkvam ali drugim verskim skupnostim država prispeva za plače duhovnikov, vključno
z njihovim zdravstvenim in pokojninskim zavarovanjem. Država prispeva tudi h kritju
stroškov obratovanja upravnega sedeža registrirane cerkve ali druge verske skupnosti in
subvencionira nakup elektronske opreme za varovanje kulturne dediščine v lasti cerkva
ali drugih verskih skupnosti. Donacije, dediščina in volila za versko dejavnost in
prihodki iz verske dejavnosti so oproščeni davka. Fizične in pravne osebe s tovrstnimi
donacijami lahko do določene meje znižujejo svojo davčno osnovo. Nepremičnine, na
katerih stojijo stavbe, ki se uporabljajo za versko dejavnost, so izvzete iz obdavčitve
nepremičnin. Neobdavčena so tudi pokopališča. Zavezanci za plačilo dohodnine lahko
namenijo del svoje dohodnine cerkvam ali drugim verskim skupnostim ali pravnim
osebam, povezanim z njimi. Cerkve ali druge verske skupnosti in z njimi povezane
pravne osebe lahko kandidirajo za prejem posebnih državnih sredstev za podporo
splošnokoristne dejavnosti, tj. varovanja in ohranjanja kulturne dediščine in
zagotavljanja vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev.
(Moravčíková 2005, 510–512; Fox 2008, 169) Portugalska in slovaška ureditev
priznavata tradicionalno pripadnost katolištvu in imata s Svetim sedežem sklenjene
mednarodne sporazume. Ti omogočajo in spodbujajo angažma Katoliške Cerkve na
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področju delovanja socialne države. Tudi sicer ti dve državi cerkvam ali drugim
verskim skupnostim namenjata finančne spodbude, ki so namenske za okrepitev
njihovega delovanja na splošnokoristnem področju.
Švedska namenja cerkvam ali drugim verskim skupnostim državno finančno podporo za
varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v njihovi lasti. Določene cerkve ali druge
verske skupnosti za pobiranje prispevkov svojih članov lahko uporabljajo državni
davčni sistem. Ta pravica je Švedski cerkvi podeljena z zakonom. Švedska cerkev je
deležna državne finančne podpore za varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v svoji
lasti. Cerkve ali druge verske skupnosti, ki so del mednarodno organizirane verske
skupnosti, pomoč in podporo lahko dobivajo tudi iz tujine. (Friedner 2008, 474; 2005,
548–549; Fox 2008, 128) Velika Britanija dodeljuje cerkvam ali drugim verskim
skupnostim državno finančno pomoč za njihovo splošnokoristno dejavnost, versko
duhovno oskrbo in sofinanciranje osebnih dohodkov učiteljev verskega pouka. Država
zagotavlja plače učiteljem verskega pouka v javnih zasebnih in državnih šolah in plače
duhovnikom za opravljanje verske duhovne oskrbe v zaporih, bolnišnicah in vojski.
Cerkve ali druge verske skupnosti so posredne državne pomoči deležne tudi preko
sofinanciranja njihove splošnokoristne dejavnosti na področju socialnega dela, kulture,
prostovoljstva in karitativnosti, zdravstvenih storitev in vzgojno-izobraževalnih storitev.
Država prispeva finančna sredstva za varovanje in ohranjanje verskih spomenikov in
verskih stavb. Kot vse nepridobitne organizacije so tudi cerkve ali druge verske
skupnosti oproščene davka na dohodek, če presežek prihodkov nad odhodki namenijo
za svojo nepridobitno dejavnost. (Van Eck Duymaer van Twist 2008, 488; 493–494;
McClean 2005, 571; 2000, 261) Švedska in britanska ureditev nista izjemi pri
zagotavljanju javne finančne podpore cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Ta je
namenska oziroma usmerjena v njihove splošnokoristne projekte.
Kolikor se država odloči finančno podpreti dejavnost cerkva ali drugih verskih
skupnosti je med članicami EU najbolj razširjena praksa, da se z javnimi sredstvi
namensko podprejo konkretne storitve, projekti in programi. Ti so običajno
splošnokoristni, zato država preko sofinanciranja cerkva ali drugih verskih skupnosti
posredno skrbi za javno šolstvo, zdravstvo in varovanje ter ohranjanje kulturne
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dediščine. V državah EU se je oblikovalo nekaj tipičnih oblik financiranja cerkva ali
drugih verskih skupnosti. V grobem sta se oblikovala dva sistema, ki upoštevata
zgodovinske in kulturne vplive ter posebnosti posameznih držav. Prvi sistem predstavlja
ureditev, v kateri država financira dejavnost in uslužbence cerkve ali druge verske
skupnosti. Takšen sistem imajo Belgija, Luksemburg in Grčija. Drugi sistem
financiranja pa predstavlja ureditev, v kateri verniki sami financirajo svojo cerkev ali
drugo versko skupnost. Dolžnost financiranja svoje cerkve ali druge verske skupnosti je
bodisi obligatorna bodisi fakultativna. V Franciji, na Portugalskem in Nizozemskem
verniki svojo cerkev ali drugo versko skupnost podpirajo z nabirkami. V Avstriji verniki
pomagajo z oddajanjem obveznih dajatev. V Nemčiji in skandinavskih državah verniki
svojo cerkev ali drugo versko skupnost vzdržujejo s plačevanjem posebnega verskega
davka, ki ga v okviru državnega davčnega sistema v imenu cerkve ali druge verske
skupnosti pobira država. V Italiji, Španiji, na Madžarskem in Slovaškem pa vernik
lahko svoji cerkvi ali drugi verski skupnosti nameni določen del svoje dohodnine, tj.
okrog 1 %. Ta dva sistema financiranja cerkva ali drugih verskih skupnosti sta večkrat
in na različne načine kombinirana še z državnimi subvencijami za splošnokoristno
dejavnost. Država v tem oziru finančno podpira predvsem karitativno in vzgojnoizobraževalno dejavnost cerkva ali drugih verskih skupnosti ter versko duhovno oskrbo
v vojski, policiji, bolnišnicah in drugih javnih zavodih v zasebni ali državni lasti.
Država finančno pomoč običajno namenja tudi varovanju in ohranjanju kulturne
dediščine v lasti cerkva ali drugih verskih skupnosti. (Drenik idr. 2004, 106–107)
Tudi državno sofinanciranje Katoliške Cerkve mora slediti uravnovešenemu
pojmovanju načela ločitve države in cerkva ali drugih verskih skupnosti. Vključevati
mora institucionalno in personalno izključevanje cerkva ali drugih verskih skupnosti iz
polja suverene dejavnosti države in funkcionalno sodelovanje med državo in cerkvami
ali drugimi verskimi skupnostmi. V institucionalni suvereni dejavnosti državnih
organov ni dovoljeno uporabljati verskih simbolov in verski uslužbenci ne smejo
opravljati suverenih političnih nalog v državi. Verski uslužbenec sme opravljati javno
službo samo tam, kjer je za to ustrezno kvalificiran oziroma izpolnjuje licenčne pogoje,
ki veljajo enako za vse pravne subjekte. Skladno s tem načelom financiranje verske
dejavnosti oziroma cerkva ali drugih verskih skupnosti ne sme potekati niti po principu
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popolnega samofinanciranja niti po principu popolnega državnega financiranja. Država
lahko pri verski dejavnosti legitimno ponudi svojo pomoč v obliki vzpostavitve sistema
zbiranja finančnih sredstev (npr. možnost samonamenitve dela dohodnine oziroma
obdavčljivega dohodka davkoplačevalca za versko, zdravstveno, izobraževalno,
kulturno, športno, socialno in drugo družbeno dejavnost). Država mora sofinancirati
družbeno dejavnost cerkva ali drugih verskih skupnosti, če gre za opravljanje družbenih
služb. Pri zagotavljanju javnih dobrin je med zasebnim in državnim sektorjem potrebno
vzpostaviti tekmovalnost. Preko javnega razpisa morajo biti vsi ponudniki
splošnokoristnih produktov in storitev postavljeni v enakopraven položaj. (Rus 2001,
59–62) Državna finančna podpora delovanju cerkva ali drugih verskih skupnosti je
običajen pojav. Nikjer ne gre za popolno financiranje teh dejavnosti. Praktično v vseh
državah EU se javna sredstva dodeljujejo namensko, vsaj za podporo splošnokoristni
dejavnosti.
Razširjena je praksa, da država določene cerkve ali druge verske skupnosti materialno
izdatneje podpira, ker je z njimi zgodovinsko-kulturno tesneje povezana, so le-te bolj
dejavne na področju zagotavljanja splošnokoristnih programov socialne države ali so
preprosto številčnejše in so njihove premoženjske potrebe občutno večje od potreb
ostalih cerkva ali drugih verskih skupnosti. Država določeno cerkev ali drugo versko
skupnost podpira na določeni pravni podlagi (lat. de iure) ali v praksi (lat. de facto). Pri
tem pogosto upošteva oziroma spoštuje zgodovinske okoliščine in privilegije, ki jih je ta
cerkev ali druga verska skupnost pridobila v stoletjih. Npr. ustava Irske se razglaša za
naklonjeno krščanstvu. Ustavno izpostavljen položaj Katoliške Cerkve je konkretiziran
v številnih mednarodnih sporazumih držav s Svetim sedežem. Čeprav ustava Poljske
vsebuje načelo ločitve države in cerkva ali drugih verskih skupnosti, hkrati Katoliški
Cerkvi zagotavlja posebno obravnavo. Konkordat med Poljsko in Svetim sedežem
utrjuje njen poseben položaj v poljski družbi. Katoliško Cerkev izpostavlja tudi ustava
Španije, ki zagotavlja, da bo država upoštevala verska prepričanja španske družbe in s
Katoliško Cerkvijo ter ostalimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi vzdrževala
primeren odnos sodelovanja. Konkordat med Španijo in Svetim sedežem daje Katoliški
Cerkvi posebno mesto in predstavlja temelj za finančne ugodnosti, ki jih je deležna.
Konkordati med Svetim sedežem in Madžarsko ter Italijo ostajajo v celoti veljavni,
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čeprav ustave teh držav vsebujejo načelo ločitve države in cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Država torej lahko priznava določene vidike, značilnosti in elemente vere, ne
da bi določeno cerkev ali drugo versko skupnost obravnavala nelegitimno privilegirano.
Versko nevtralna, sekularna država sme priznavati pomembno oziroma pozitivno vlogo,
ki jo je cerkev ali druga verska skupnost imela v njeni zgodovini. Prav tako sme
prepoznati in ovrednotiti dejstvo, da je določena cerkev ali druga verska skupnost na
njenem ozemlju najstarejša in najštevilčnejša. Vse to ustavno ni sporno vse dotlej,
dokler z njimi ali preko njih ne prihaja do državnega vzpostavljanja totalitarno delujoče
cerkve ali druge verske skupnosti. Legitimna zgodovinska priznanja obsegajo vse tiste
ustavne določbe, ki priznavajo posebno vlogo določene cerkve ali druge verske
skupnosti v zgodovini in pri napredku naroda. Poljska ustavno priznava svojo krščansko
dediščino. Številne države se v svojih ustavah sklicujejo na pravoslavno tradicijo.
Skoraj polovica držav na svetu v svojih ustavah tako ali drugače omenja božanstvo ali
se nanj sklicuje. Vendar jih to dejstvo (lat. ipso facto) še ne naredi za verske oziroma
nesekularne države. Ustave dovoljujejo državno finančno podporo cerkvam ali drugim
verskim skupnostim preko neposredne finančne pomoči, plačevanja duhovnikov ali
podeljevanja davčnih olajšav in oprostitev. Ključno pri tem je, da se med cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi ne vzpostavlja protipravna diskriminacija, tudi ne na
temelju tradicionalnosti. (Temperman 2010, 65–84)
Podlage, ki bi cerkvam ali drugim verskim skupnostim dajala avtomatično pravico do
državne podpore njihovim dejavnostim, praktično ne vsebuje nobena pravna ureditev.
Načelo enakopravnosti zahteva, da morajo biti državne finančne podpore deležne tudi
svetovnonazorske skupnosti, če se država odloči, da bo cerkvam ali drugim verskim
skupnostim materialno pomagala. Protipravno diskriminacijo pri podeljevanju državne
finančne podpore cerkvam ali drugim verskim skupnostim je mogoče preprečiti le pod
tremi pogoji. Prvi pogoj je, da je delitev državne finančne podpore utemeljena na
objektivnih kriterijih. Takšen je npr. pogoj, da se pomoč deli izključno za izvajanje
dejavnosti določene narave, kot so humanitarna, izobraževalna, zdravstvena, kulturna,
založniška, promocijska. Drugi pogoj za nediskriminacijsko podeljevanje državne
finančne podpore je, da so programi pomoči pod enakimi pogoji dostopni tudi
neverskim oziroma svetovnonazorskim skupnostim. Tretji pogoj za nediskriminacijsko
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podeljevanje državne finančne podpore cerkvam ali drugim verskim skupnostim je, da
se pri tem v čim večji meri upošteva načelo sorazmernosti. Dodeljena državna finančna
pomoč posamezni cerkvi ali drugi verski skupnosti mora čim bolj verodostojno odražati
dejansko število vernikov te cerkve ali druge verske skupnosti. Podeljevanje in
sprejemanje državne finančne podpore ne upravičuje zmanjšanja ali celo izgube
svobode, samostojnosti in avtonomije cerkva ali drugih verskih skupnosti na področju
verske dejavnosti. Ta obsega bogočastje, bogoslužno shajanje, posedovanje bogoslužnih
prostorov, dobrodelnost, pridobivanje in posedovanje liturgičnih predmetov, svobodo
doktrinarnega poučevanja in izražanja, možnost zbiranja finančnih prispevkov od svojih
vernikov, svobodo formiranja in imenovanja verskih voditeljev in svobodo
komuniciranja z ostalimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi doma in v tujini.
(225–228) Državna finančna podpora osnovni dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti je torej dopustna in celo nujna, če pomeni hkrati splošnokoristno dejavnost, ki
je v službi temeljnih ustavnih vrednot in pravic. Uporaba ene same proračunske
postavke, namenjene pomoči cerkvam ali drugim verskim skupnostim, ni ustrezna, ker
v nasprotju z razširjeno prakso v mednarodni skupnosti praviloma izključuje namensko
dodeljevanje javnih sredstev. S tem država pravzaprav sama omejuje učinkovitost
razporejanja javnih sredstev za doseganje ciljev socialne države oziroma države
blaginje.

Poenoteno sofinanciranje osnovne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti iz
javnih financ ne zagotavlja racionalnega in učinkovitega razpolaganja z javnimi
sredstvi. Ob tem je potrebno poudariti, da predlog tez za redefinicijo, po katerem so do
državnega sofinanciranja upravičene le registrirane cerkve ali druge verske skupnosti,
pozitivno prispeva k preglednosti pri porabi oziroma delitvi javnih sredstev. Razumen,
stvaren in v naravi stvari utemeljen razlog za takšno razlikovanje je varovanje javnega
interesa, ki zagotovo vsebuje smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev. Vendar
praktični razlogi za razlikovanje oziroma omejitev neke pravice niso nujno dovolj
močni, ko gre za zagotavljanje tistih pravic, ki so bistveni sestavni del določene
človekove pravice ali temeljne svoboščine. Poleg tega dodeljevanje državne finančne
pomoči glede na obseg razpoložljivih javnih sredstev, smernice za pripravo proračuna
in podatke o dodelitvi dela dohodnine iz preteklega leta ne zagotavlja zadovoljevanja
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interesa oziroma konkretnih potreb uporabnikov in širše javnosti. Ti kriteriji ne
omogočajo doseganja cilja državnega sofinanciranja cerkva ali drugih verskih
skupnosti, ki je v olajševanju dejanskega izvrševanja človekove pravice in temeljne
svoboščine do svobode vere za posameznike in v krepitvi splošnokoristnih projektov
oziroma razširjanju produktov in storitev socialne države. S sofinanciranjem dejavnosti
cerkva ali drugih verskih skupnosti država varuje in pospešuje eno izmed človekovih
pravic in temeljnih svoboščin pod svojo jurisdikcijo (tj. svobodo veroizpovedi), k čemur
je zavezana na podlagi načela pravne in socialne države. Negotov model sofinanciranja
dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti onemogoča oziroma odpravlja
povezovanje kadrovskih in materialnih virov za dolgoročno vzdržno vzpostavitev
splošnokoristne dejavnosti teh organizacij. Država torej sme sofinancirati dejavnost
cerkva ali drugih verskih skupnosti. S tem jih podpira in pospešuje njihovo delovanje, ki
je dragoceno v demokratični pluralni družbi. V primeru predlagane izvršilnoupravne
teze smisel dodeljevanja državne finančne pomoči ne bo dosežen. Dodeljevanje državne
finančne pomoči bo kvečjemu teoretični oziroma jalov prikaz razdeljevalne pravičnosti
in demokratičnosti države.
Na področju državnega sofinanciranja dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti
številne države predpisujejo namensko finančno pomoč. Poenoteno in nenamensko
sofinanciranje dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti z ene proračunske
postavke ne omogoča vzpostavitve sistema, ki bi državi omogočal splošnokoristne
projekte cerkva ali drugih verskih skupnosti sofinancirati neposredno, versko dejavnost
pa zgolj posredno, zlasti preko sistema davčnih oprostitev in spodbud. Poleg tega je s
političnega vidika pragmatično, da država določene cerkve ali druge verske skupnosti
materialno izdatneje podpira, če je z njimi zgodovinsko-kulturno tesneje povezana, če
so le-te bolj dejavne na področju zagotavljanja splošnokoristnih programov socialne
države ali so preprosto številčnejše in so njihove premoženjske potrebe občutno večje
od potreb ostalih cerkva ali drugih verskih skupnosti. Javna finančna sredstva države
običajno namenjajo za: plače in socialne prispevke verskih uslužbencev (Belgija, Češka,
Grčija, Luksemburg, Nemčija, Slovaška); versko duhovno oskrbo v vojski, policiji,
zaporih, bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih (Francija, Nizozemska, Velika
Britanija); plače učiteljem verskega pouka (Francija, Velika Britanija); vzdrževanje
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verskih stavb (Francija, Grčija) in splošnokoristne dejavnosti (Češka, Madžarska,
Nemčija, Nizozemska, Poljska, Švedska, Velika Britanija). Kolikor se država odloči
finančno podpreti dejavnost cerkva ali drugih verskih skupnosti, je med članicami EU
najbolj razširjena praksa, da se z javnimi sredstvi namensko podprejo konkretne
storitve, projekti in programi teh organizacij. Običajno s tem država preko
sofinanciranja cerkva ali drugih verskih skupnosti posredno skrbi za javno šolstvo,
zdravstvo in varovanje ter ohranjanje kulturne dediščine. Nekatere države pa cerkvam
ali drugim verskim skupnostim dovoljujejo in zanje vzdržujejo avtonomen sistem
zbiranja finančnih sredstev; tako Avstrija cerkvam ali drugim verskim skupnostim
omogoča sistem pobiranja obveznih prispevkov od svojih članov, Finska in Nemčija pa
imata uveljavljen t. i. cerkveni davek. Italija in Madžarska poznata velikodušno opcijo
namenitve dela dohodnine fizičnih oseb cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Zlasti
takšna državna ureditev prihaja naproti določbam avtonomnega prava Katoliške Cerkve,
ki določa, da morajo imeti verniki neokrnjeno pravico oziroma možnost darovati svoje
premoženje v korist Katoliške Cerkve (ZCP, 1261/1).
S preširoko zastavljeno obveznostjo poročanja cerkva ali drugih verskih skupnosti o
porabi dodeljenih državnih materialnih sredstev se teze za redefinicijo vračajo v čas
polpretekle zgodovine. Totalitaristična država je želela nadzorovati celotno materialno
poslovanje cerkva ali drugih verskih skupnosti. Zato je vzpostavila celovit pregled nad
darili, ki so jih verniki namenjali svojim cerkvam ali drugim verskim skupnostim.
Komunistična država je spremljala vse premoženjske transakcije in vse večje investicije
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Skladno z načelom ločenosti države in cerkva ali
drugih verskih skupnosti le-te ne bi smele biti podvržene enostranskemu oziroma
vsiljenemu računovodskemu nadzoru države in obveznosti poročanja o porabi javnih
sredstev. Nadzor in poročanje cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki v pravu veljajo za
samostojne in avtonomne entitete, bi smelo biti določeno oziroma usklajeno kvečjemu v
dvostranskem dogovoru z državo. Predvidena možnost ukinitve in obvezne vrnitve
nenamensko porabljenih javnih sredstev bi bila lahko preširoko uporabljena v primeru
javnih sredstev, ki sploh niso bila namensko dodeljena.
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3.2.6 Zaposlovanje v verskih skupnostih
Na področju zaposlovanja izvršilnoupravna teza določa natančnejšo opredelitev
zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih. Ureditev medsebojnih razmerij
med skupnostjo in osebo, ki jo skupnost imenuje oziroma pooblasti za izvajanje svoje
osnovne dejavnosti (npr. duhovniki, redovniki, imami, rabini), naj bi se opredelila kot
»notranja zadeva skupnosti«. To so t. i. verski uslužbenci. ZVS jih v drugem odstavku
svojega 7. člena opredeli za pripadnike registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki
se v svoji organizaciji izključno in v celoti »posvečajo versko-obredni, verskodobrodelni, versko-izobraževalni in versko-organizacijski dejavnosti«, in sicer v skladu
z ureditvijo, predpisi, zahtevano izobrazbo in pooblastili vrhovnega organa svoje cerkve
ali druge verske skupnosti. Avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti pri
zaposlovanju verskih uslužbencev je ESČP potrdilo v mesecu juniju 2014 s sodbo v
zadevi Fernández Martínez proti Španiji z dne 12. junij 2014. Za ta razmerja naj se »ne
bi uporabljalo civilnega prava in sodno varstvo naj ne bi bilo mogoče«. Pri osebah, ki ne
prejemajo plačila, naj bi se določili minimalni zneski, od katerih se obračunavajo in
plačujejo socialni prispevki. Tovrstne osebe so v primeru Katoliške Cerkve poleg
duhovnikov zlasti redovnice in redovniki. Ti so zavezani uboštvu kot enemu izmed
evangeljskih svetov oziroma načinu posvečevanja njihovega osebnega življenja v
skupnosti. (ZCP, 573) Morebitni ekscesi (npr. skrajna kršitev pravic posameznikov) naj
bi se sankcionirali s »kazensko odgovornostjo ali sodno prepovedjo delovanja
skupnosti«. Glede zaposlovanja drugih oseb (npr. ekonomov, skrbnikov, gospodinj) naj
bi se uredila možnost, da cerkve ali druge verske skupnosti določijo dolžnosti,
»zahtevajo dobro vero in lojalnost do vere ali svetovnega nazora skupnosti« ali v
primeru ugotovljene kršitve določijo poseben razlog za prenehanje delovnega razmerja.
(UVS 27.10.2010, 22–26) Široko avtonomijo na področju zaposlovanja cerkvam ali
drugim verskim skupnostim dodeljujejo URS, avstrijska, češka, estonska, osrednje
francoska, irska, italijanska, madžarska, nemška, nizozemska, poljska, slovaška in
britanska ureditev. Avtonomija na tem področju je skladna s sodno prakso ESČP in
priporočili OVSE ter filozofsko utemeljiva. Tovrstno avtonomijo cerkvam ali drugim
verskim skupnostim pa omejujejo finska, luksemburška, španska in švedska ureditev.
Zadržano stališče do nje ima tudi Beneška komisija.
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Zaposlovanje verskih uslužbencev, ki so pooblaščeni za izvajanje osnovne verske
dejavnosti, je ustavno gledano notranja zadeva cerkva ali drugih verskih skupnosti. To
pomeni, da državni organi niso oblastno pristojni razsojati o zakonitosti ali primernosti
tovrstnih kadrovskih odločitev. Notranja zadeva cerkva ali drugih verskih skupnosti je
tudi ureditev medsebojnih razmerij med skupnostjo in osebo, ki jo skupnost imenuje
oziroma pooblasti za izvajanje svoje osnovne dejavnosti. Posledično se za ta razmerja
ne uporabljata civilno pravo in sodno varstvo. V cerkvah ali drugih verskih skupnostih
so praviloma prav te osebe, ki so usposobljene in pristojne (tj. posvečene ali
postavljene) za opravljanje verske dejavnosti, bistveni in nenadomestljivi element za
opravljanje osnovnih nalog teh skupnosti. Z določbo, da se civilno pravo in sodno
varstvo ne uporabljata za urejanje medsebojnih razmerij med cerkvijo ali drugo versko
skupnostjo in osebo, ki jo organizacija imenuje oziroma pooblasti za izvajanje svoje
osnovne dejavnosti, je cerkev ali druga verska skupnost zavarovana pred vsiljevanjem
določenih standardov oziroma politik (npr. demokratičnosti, enakosti spolov), ki bi jih
utegnila vsiljevati ali sankcionirati država. Poleg tega je klavzula v pogodbi o
zaposlitvi, ki določa in opredeljuje dobro vero in lojalnost verskih uslužbencev do svoje
cerkve ali druge verske skupnosti, lahko učinkovit institut za varovanje in zagotavljanje
legitimnih interesov obeh pogodbenih strank, tj. cerkve ali druge verske skupnosti na
eni in delavca na drugi strani.
Avstrija določa, da imajo cerkve ali druge verske skupnosti določeno avtonomijo na
področju kolektivnega delovnega prava in je dolžnost uslužbenca, da cerkvi ali drugi
verski skupnosti oziroma njenemu nauku ali morali izkazuje dobro vero in lojalnost. Pri
vprašanju zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih za avstrijsko ureditev
velja, da se kolektivno delovno pravo ne uporablja za cerkve ali druge verske skupnosti
in njihove organizacijske enote ter podjeme, ki služijo verskim ciljem, če so v konfliktu
z njimi. Zaposlitev v cerkvi ali drugi verski skupnosti spada na področje zasebnega
civilnega prava države. Pogoje zaposlitve in obseg pravic ter dolžnosti oblikujeta
delavec in delodajalec v okviru pogodbene svobode strank. Osebe, ki s cerkvijo ali
drugo versko skupnostjo sodelujejo na področju verske in socialne dejavnosti, ne štejejo
za delavce v delovnopravnem pomenu, če s cerkvijo ali drugo versko skupnostjo nimajo
sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Uslužbenci cerkve ali druge verske skupnosti so dolžni
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sprejemati njen nauk in ravnati v skladu z njeno moralo. (Potz 2008, 284; 2005, 409–
410; Prepeluh 2000, 132) Na področju zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih
skupnostih na Češkem je pomembna odločba ustavnega sodišča, s katero je bila
zavrnjena pristojnost državnega sodišča za reševanje spora o veljavnosti pogodbe o
zaposlitvi med duhovnikom in cerkvijo ali drugo versko skupnostjo. To odločitev je
potrdilo tudi ESČP. Zaposlovanje duhovnikov, pastoralnih verskih uslužbencev in
laiških pastoralnih sodelavcev cerkve ali druge verske skupnosti namreč ureja
avtonomno notranje pravo cerkva ali drugih verskih skupnosti (npr. kanonsko pravo v
primeru Katoliške Cerkve). Spore, ki nastajajo v zvezi z izvrševanjem določb tega
prava, rešujejo notranja sodišča oziroma drugi pristojni organi cerkve ali druge verske
skupnosti. Državno pravo se uporabi subsidiarno, torej le v primeru, da avtonomno
pravo cerkve ali druge verske skupnosti ne vsebuje postopka oziroma določb za
reševanje notranjih sporov. Za urejanje zaposlovanja nepastoralnih uslužbencev cerkve
ali druge verske skupnosti pa se v celoti uporablja delovno pravo države. (Tretera 2005,
49; 2003, 92–93; Fox 2008, 152) Avstrijska in češka ureditev dodeljujeta cerkvam ali
drugim verskim skupnostim najvišjo stopnjo avtonomije pri zaposlovanju pastoralnih
verskih uslužbencev. Nekoliko nižjo stopnjo avtonomije jim priznavata pri
zaposlovanju ostalih sodelavcev, ki so sicer tudi pomembni pri doseganju namena in
ciljev pastoralne dejavnosti.
Estonija določa, da se delovno pravo države ne uporablja za osebe, ki opravljajo versko
dejavnost v okviru cerkve ali druge verske skupnosti. Delovno pravo države se v
takšnih primerih sme uporabljati le takrat, ko notranje pravo cerkve ali druge verske
skupnosti to izrecno dovoljuje. Cerkve ali druge verske skupnosti so svobodne pri
sklepanju pogodb o zaposlitvi s svojimi sodelavci. Namen takšne ureditve je zagotoviti
avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti tudi na področju delovnih razmerij.
(Kiviorg 2005, 107; 2003, 115–116; Fox 2008, 171) Osrednja francoska ureditev
zaposlovanje klerikov priznava kot izključno notranjo zadevo cerkva ali drugih verskih
skupnosti, medtem ko za zaposlovanje laikov določa uporabo delovnega prava v celoti.
Za zaposlovanje v cerkvah ali drugih verskih skupnostih je pomemben obstoj t. i.
verskega statusa, ki v državnem pravu nima nikakršnih civilnopravnih učinkov. Status
verskega uslužbenca npr. ne more biti pomemben za obstoj ali veljavnost pogodbe o
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zaposlitvi. Med klerikom in njegovim nadrejenim pogodba o zaposlitvi ne obstaja.
Klerik ni uslužbenec in njegov nadrejeni ni delodajalec. Njun odnos je drugačne vrste.
Sekularno pravo države, ki želi ostati nevtralno, ne more kategorizirati odnosa, ki izvira
in temelji na notranji organiziranosti cerkve ali druge verske skupnosti. Vseeno pa
klerik poseduje določene pravice zaposlene osebe, zlasti na področju socialne varnosti
oziroma zavarovanj. Za katoliške, protestantske in judovske klerike je na nacionalni
ravni vzpostavljen sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Za laike, ki so
zaposleni v cerkvah ali drugih verskih skupnostih, veljajo določbe splošnega delovnega
prava države. Ti uslužbenci imajo s cerkvijo ali drugo versko skupnostjo kot svojo
delodajalko sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Država in cerkve ali druge verske
skupnosti poskušajo oblikovati tudi model pogodbe o zaposlitvi za pastoralne
uslužbence, ki bo upoštevala potrdilo cerkve ali druge verske skupnosti o primernosti in
usposobljenosti uslužbenca za opravljanje dela. V tovrstnih primerih je namreč razumno
in utemeljeno predpisovati in upoštevati tudi verska prepričanja kandidatov za delo.
(Basdevant-Gaudemet 2005, 174–176; Kunaver idr. 2000, 161–162) Tudi estonska in
osrednjefrancoska ureditev nista izjemi pri dodeljevanju delovnopravne avtonomije
cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Ta je najobsežnejša pri zaposlovanju oziroma
angažiranju klerikov in v nekoliko manjšem obsegu prisotna v pravnem razmerju z
laiki.
Irska na zanimiv način ureja položaj posvečenih oseb in oseb z redovnimi zaobljubami.
Te osebe nimajo pogodbenega razmerja z nadrejenimi v svoji cerkvi ali drugi verski
skupnosti. Njihov pravni položaj ne sodi v pristojnost delovnega razmerja. Laiške
osebe, ki jih zaposlujejo cerkve ali druge verske skupnosti, nasprotno sodijo v domet
določb delovnega prava. Vrhovno sodišče je razsodilo, da so verski delodajalci pri tem
upravičeni diskriminirati na osnovi verskega prepričanja. Kot pogoj za sklenitev ali
prekinitev pogodbe o zaposlitvi lahko takšen delodajalec postavi članstvo v določeni
cerkvi ali drugi verski skupnosti. Od uslužbenca sme upravičeno pričakovati, da bo s
svojim življenjem, delovanjem in javnim nastopanjem spoštoval predpisani etos. Na
področju kolektivnega delovnega prava pogajanja med sindikati in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi ne obstajajo. O pravicah in dolžnostih učiteljev javnih verskih šol
se pogajata ministrstvo, pristojno za šolstvo, in sindikat učiteljev. O pravicah in
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pravnem položaju zdravniškega osebja javnih bolnišnic v lasti cerkva ali drugih verskih
skupnosti se z različnimi stanovskimi sindikati pogaja ministrstvo, pristojno za
zdravstvo. Verska skupnost se o pravicah in dolžnostih zaposlenih s sindikati pogaja le
v tistih primerih, ko splošnokoristna inštitucija v njeni lasti (npr. šola, bolnišnica, dom
za ostarele) ne prejema državnega denarja oziroma nima statusa javne organizacije.
(Brennan 2008, 141–144; Casey 2005, 201–202) V delovnopravne odnose verskih
skupnosti irska ureditev s svojimi zakonodajnimi in sodnimi pristojnostmi vstopa
zadržano.
V Italiji večja kršitev morale cerkve ali druge verske skupnosti predstavlja pravno
utemeljen razlog za prekinitev pogodbe o zaposlitvi z uslužbencem te cerkve ali druge
verske skupnosti. Na področju zaposlovanja cerkve ali druge verske skupnosti lahko
prosto najemajo in odpuščajo sodelavce na podlagi verskega prepričanja. Od svojih
zaposlenih lahko zahtevajo ravnanje v skladu s temeljnimi principi določenega verskega
nauka in morale. Verska šola npr. lahko prekine pogodbo o zaposlitvi z uslužbencem, ki
sklene samo civilno zakonsko zvezo in ne hkrati tudi cerkvene. Delovnopravni status
uslužbenca ne pripada redovniku, ki dela in naloge določenega delovnega mesta
opravlja na podlagi pogodbe med njegovo redovno skupnostjo in delodajalcem. V tem
primeru namreč ne gre za njegovo poklicno udejstvovanje, ampak za evangeljsko
dejavnost. Tudi v primeru, da takšen redovnik zapusti svojo redovno ustanovo in še
naprej opravlja to evangeljsko dejavnost, ni upravičen do pravic iz delovnega razmerja
(npr. plačila za delo, socialnih zavarovanj, odmora in počitka). (Ferrari 2005, 220–221;
Fox 2008, 121) Na Madžarskem je delovnopravni odnos med klerikom in cerkvijo ali
drugo versko skupnostjo navadno izvzet iz pristojnosti splošnega delovnega prava
države in spada izključno pod pristojnost notranjega prava cerkve ali druge verske
skupnosti. Te kot pogoj za zaposlitev lahko zahtevajo določeno versko prepričanje
oziroma pripadnost določeni organizaciji. To je izjema od določb splošne zakonodaje,
ki mora izhajati iz narave dela na določenem delovnem mestu. Cerkve ali druge verske
skupnosti kot delodajalke od svojih uslužbencev lahko zahtevajo tudi določeno lojalnost
predpisanemu nauku in morali. Uslužbenci v splošnokoristnih javnih inštitucijah v lasti
cerkva ali drugih verskih skupnosti (npr. v šolah in bolnišnicah) nimajo statusa javnega
uslužbenca in zanje v celoti veljajo določbe splošnega delovnega prava države.
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(Schanda 2005, 336; 2003, 132–133; 2002, 26; Fox 2008, 153) Italijanska in madžarska
ureditev omejujeta pristojnost državnih sodišč na področju delovnopravnih razmerij
cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Za Nemčijo je značilno, da imajo uslužbenci tistih cerkva ali drugih verskih skupnosti,
ki so javnopravne korporacije, status javnega uslužbenca. Za duhovnike in verske
uslužbence se uporablja posebno pravo, ki združuje zahteve javne uprave s posebnostmi
položaja in delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti. Za večino zaposlenih v
cerkvah ali drugih verskih skupnostih se sicer uporablja splošno delovno pravo, ki je v
posameznih delih prilagojeno pravici cerkva ali drugih verskih skupnosti do avtonomije
oziroma načelu svobodnega delovanja. Zaposleni v cerkvi ali drugi verski skupnosti so
dolžni izkazovati lojalnost svojemu delodajalcu. Domet oziroma vsebino te določbe
oblikuje cerkev ali druga verska skupnost sama. Pri tem mora upoštevati zahteve
javnega reda, dobre vere in odsotnosti predsodkov. Skladno z notranjimi standardi
cerkve ali druge verske skupnosti se presoja tudi vprašanje, katere verske in moralne
dolžnosti skupnosti so bistvene za vsebino pravic in dolžnosti pogodbe o zaposlitvi. V
primeru delovnega spora je državno sodišče dolžno spoštovati notranje standarde cerkve
ali druge verske skupnosti. Kljub temu so delovnopravna sodišča države končni
razsodnik veljavnosti prekinitve pogodbe o zaposlitvi. Cerkve ali druge verske
skupnosti imajo pravico, da uslužbenca, ki s svojim javnim delovanjem, z življenjem ali
izjavami nasprotuje nauku ali morali verske skupnosti, opozorijo na neskladnost
njegovega ravnanja. Zvezno ustavno sodišče je potrdilo primernost ravnanja Katoliške
Cerkve, ki je zdravniku, zaposlenemu v katoliški bolnišnici, vročila obvestilo o
nameravani prekinitvi pogodbe o zaposlitvi, ker je v medijih nasprotoval stališču
svojega delodajalca do umetne prekinitve nosečnosti. KČPSE je to odločitev ustavnega
sodišča potrdila. Verske skupnosti zaradi posebnosti verske svobode uživajo posebno
ureditev tudi na področju kolektivnih delovnopravnih razmerij. Svoje poslanstvo
razumejo kot del neločljive, na veri utemeljene zavezanosti k dobrodelnosti. Zato
cerkve ali druge verske skupnosti ne morejo sprejeti razumevanja delovnega razmerja,
ki izhaja iz predpostavke nasprotja med delom in kapitalom oziroma delavcem in
delodajalcem. Katoliška Cerkev in protestantske cerkve zato zavračajo kolektivna
pogajanja s sindikati. Cerkve ali druge verske skupnosti so oblikovale svoj sistem
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delavskega zastopanja in sodelovanja pri upravljanju, ki uslužbencu v primerjavi s
splošno ureditvijo kolektivnega delovnega prava in prakse prinaša ugodnejši položaj.
(Robbers 2005, 87–88; Ivanc 2000, 90–91)
Nizozemska na področju zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih oziroma
pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi določa nekatere izjeme. Za prenehanje pogodbe o
zaposlitvi za opravljanje verskega dela ni potrebno dovoljenje javnega organa. Za
verska delovna mesta se tudi ne uporabljajo določbe Zakona o enakem obravnavanju.
Vendar to ne pomeni, da država ne izvaja nikakršnega nadzora nad delovnimi razmerji
znotraj cerkva ali drugih verskih skupnosti. Inšpekcijski organi in sodišča morajo v tem
pogledu uveljavljati določbe državne zakonodaje v vseh primerih in v obsegu, ki ni v
nasprotju z notranjimi akti in odnosi v cerkvah ali drugih verskih skupnostih. Delovno
razmerje med klerikom in cerkvijo ali drugo versko skupnostjo ne šteje za delovno
razmerje v smislu določb državnega delovnega prava. Izjema velja le za pravice in
dolžnosti na področju socialne varnosti oziroma pripadajočih zavarovanj, ki so jih kljub
posebnosti svoje zaposlitve deležni tudi kleriki. Čeprav med klerikom in cerkvijo ali
drugo versko skupnostjo delovno razmerje ne nastane avtomatično, pogodbeni stranki
lahko med seboj skleneta običajno delovnopravno pogodbo o zaposlitvi. Obstoj
delovnega razmerja med klerikom in cerkvijo ali drugo versko skupnostjo je
potemtakem potrebno ocenjevati od primera do primera oziroma iskati njegove
elemente, med katerimi je odnos podrejenosti najpomembnejši. Kot rečeno,
tradicionalna delovna mesta klerikov navadno ne spadajo v to kategorijo odnosa. Tudi
vrhovno sodišče je razsodilo, da duhovnik, ki opravlja določeno službo v cerkvi ali
drugi verski skupnosti, s cerkvijo ali drugo versko skupnostjo nima avtomatično
sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Običajno delovno razmerje, ki je skladno z določbami
splošnega državnega delovnega prava, pa navadno obstoji v primeru pogodb o
zaposlitvi za opravljanje splošnokoristnih dejavnosti cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Nad zaposlenimi v šolah, bolnišnicah in domovih za ostarele, ki so v lasti
cerkva ali drugih verskih skupnosti, le-te namreč izvršujejo svojo oblastveno funkcijo
na takšen ali drugačen način. Elementi običajnega delovnega razmerja so torej navzoči
in državna sodišča so pristojna za reševanje sporov, ki pri tem nastanejo. Običajne
pogodbe o zaposlitvi se uporabljajo za vse neverske uslužbence v cerkvah ali drugih
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verskih skupnostih ali njihovih splošnokoristnih organizacijah. Cerkve ali druge verske
skupnosti od delavcev pri tem lahko uveljavljajo dolžnost lojalnosti identiteti, nauku in
morali delodajalca. Kolektivna delovna vprašanja se v primeru cerkva ali drugih verskih
skupnosti kot delodajalcev rešujejo unilateralno, torej se ne rešujejo v okviru pogajanj s
sindikati. (Van Bijsterveld 2005, 381–382; Fox 2008, 134) Posebnost nemške in
nizozemske ureditve je, da cerkvam ali drugim verskim skupnostim avtonomijo
priznavata tudi na področju kolektivnega delovnega prava, ne samo individualnega.

Poljska zaposlovanje klerikov v cerkvah ali drugih verskih skupnostih v celoti ureja z
notranjimi pravili cerkva ali drugih verskih skupnosti. Za laiške uslužbence se
uporabljajo določbe splošnega delovnega prava države. Vendar tudi v teh primerih
cerkev ali druga verska skupnost lahko od uslužbenca zahteva določeno stopnjo
lojalnosti verskemu etosu, t.j. nauku in morali. (Rynkowski 2005; Fox 2008, 156) Na
Slovaškem so cerkve ali druge verske skupnosti izvzete od dolžnosti zaposlovanja oseb
z omejeno delovno sposobnostjo in duševno prizadetih oseb. Za zaposlovanje v cerkvah
ali drugih verskih skupnostih se tudi ne uporabljajo določbe splošnega delovnega prava
o delovnem času in kolektivnem urejanju pravic in dolžnosti. Splošno delovno pravo
države se v celoti uporablja za zaposlovanje uslužbencev, ki v cerkvah ali drugih
verskih skupnostih ne opravljajo verske dejavnosti. Obseg pravic in dolžnosti pogodbe
o zaposlitvi je pretežno predmet pogodbene svobode strank. Poseben položaj med
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi na podlagi sporazuma s Svetim sedežem
uživa Katoliška Cerkev. Ima izključno pravico imenovanja in razreševanja svojih
verskih uslužbencev v skladu s svojim notranjim pravom. (Moravčíková 2005, 508–
509; Mulík 2006, 175–176; 2003, 321) V Veliki Britaniji kleriki cerkva ali drugih
verskih skupnosti ne veljajo za uslužbence, ampak za nosilce določene službe. Spadajo
v kategorijo atipičnih delavcev, ki so jim bile šele z odločitvijo države priznane
določene pravice delovnega razmerja (npr. pravica do odpravnine in pravica do pritožbe
ter sodnega varstva). Cerkve ali druge verske skupnosti so pri zaposlovanju deležne
nekaterih izjem od določb državne protidiskriminacijske zakonodaje. Ohranjajo lahko
delovna mesta, rezervirana za osebe določenega spola, in diskriminirajo na podlagi
spolne usmerjenosti. (McClean 2005, 568–569; Fox 2008, 120) Poljska, slovaška in
britanska ureditev avtonomijo v delovnopravnih odnosih cerkvam ali drugim verskim
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skupnostim priznavajo predvsem pri angažiranju klerikov. Ti niso delavci v običajnem
pomenu besede, ampak nosilci določenih verskih pristojnosti v svoji organizaciji.
ESČP poudarja, da v neetablirani cerkvi ali drugi verski skupnosti zaposlovanje sodi v
avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti. Na ta problem močno vpliva status
državne oziroma etablirane cerkve ali druge verske skupnosti. KČPSE je v zadevi X.
proti Danski iz leta 1976 razsodila, da ima država široko pravico urejati pogoje za
zaposlitev v državni oziroma etablirani cerkvi ali drugi verski skupnosti. Področje
zaposlitvenih pogojev za verske uslužbence v nedržavni cerkvi ali drugi verski
skupnosti pa sodi v avtonomijo samih cerkva ali drugih verskih skupnosti in kakršenkoli
poseg države bi lahko predstavljal kršitev svobode vere. V primeru državne oziroma
etablirane cerkve ali druge verske skupnosti je država celo konvencijsko odgovorna za
nekatera njena dejanja. Od duhovnikov takšne cerkve ali druge verske skupnosti lahko
zahteva določeno ravnanje in vedenje ter odpoved verski službi. Ta pristojnost države
velja celo za verske zadeve cerkve ali druge verske skupnosti, kot je postavljanje
pogojev za dodelitev krsta ali sklenitev cerkvene poroke. Svoboda verskih uslužbencev
v državni oziroma etablirani cerkvi ali drugi verski skupnosti je torej omejena. Vendar
država verskega uslužbenca ne more prisiliti, da ostane član cerkve ali druge verske
skupnosti. Lahko le regulira njegovo delovanje znotraj nje. Verski uslužbenec v sistemu
državne oziroma etablirane cerkve ali druge verske skupnosti namreč nima samo verske
dolžnosti, ampak ima obveznosti tudi do države. V zadevi Serif proti Grčiji iz leta 1999
pa je ESČP jasno razsodilo, da mora biti v primeru nedržavne oziroma neetablirane
cerkve ali druge verske skupnosti pristojnost države za regulacijo verske dejavnosti tudi
primerno omejena. Grčija je npr. zatrjevala, da ima kot država dolžnost urejati delo
verskih uslužbencev, ker jim državno pravo podeljuje določene pravice, ugodnosti in
privilegije ter pristojnosti (npr. pravico do sklepanja zakonskih zvez z javnoveljavnim
učinkom). Sodišče je to stališče države zavrnilo z mnenjem, da sankcioniranje verskega
uslužbenca, ker je ravnal v skladu z naukom in moralo cerkve ali druge verske
skupnosti, ne more biti skladno z versko pluralnostjo v demokratični družbi. Versko in
moralno delovanje verskih uslužbencev je namreč izven pristojnosti države. (Evans C.
2003, 84–86)
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Z uveljavljanjem dobre vere in lojalnosti do svojega verskega ali moralnega sistema
lahko cerkev ali druga verska skupnost ohrani svojo identiteto in svobodo delovanja. V
zadevi X. proti Danski iz leta 1976 je KČPSE razsodila, da pravica cerkve ali druge
verske skupnosti do uniformnega izražanja vere prevlada nad pravicami njenih
posameznih uslužbencev. Svoboda veroizpovedi namreč ne velja le za posameznike, ki
so verniki cerkve ali druge verske skupnosti, ampak tudi za samo cerkev ali drugo
versko skupnost. Ta mora imeti možnost svobodnega delovanja in uveljavljanja
uniformnosti v doktrinarnih in moralnih vprašanjih. Pravice posameznega člana cerkve
ali druge verske skupnosti v odnosu do svoje organizacije na podlagi verske svobode
obsegajo kvečjemu svobodo pred prisiljenjem posameznika, da bi moral ravnati proti
svoji vesti, spremeniti vero ali biti kaznovan za določeno vero ali prepričanje. (Taylor
2005, 138–147) OVSE opozarja, da gre pri uveljavljanju zahtev po dobri veri in
lojalnosti za pravno dopustno izjemo od protidiskriminacijske zakonodaje oziroma
dopustno pravico cerkva ali drugih verskih skupnosti, da diskriminirajo glede na versko
prepričanje. Pri zaposlovanju si cerkve ali druge verske skupnosti običajno poskušajo
zagotoviti izjemo od protidiskriminacijske zakonodaje, da bi lahko svobodno
zaposlovale oziroma angažirale osebe, katerih verska in moralna prepričanja so skladna
z njihovimi. V primeru drugih zasebnih nepridobitnih organizacij namreč država
navadno

ne

dopušča

tovrstnih

izjem

oziroma

odstopanja

od

določb

protidiskriminacijske zakonodaje. Zlasti verske šole si prizadevajo ohraniti možnost, da
morajo pri njej zaposleni učitelji ali vzgojitelji formalno pripadati določeni cerkvi ali
drugi verski skupnosti. Ti uslužbenci ne smejo javno zagovarjati etosa, ki je v nasprotju
z verskim naukom ustanovitelja verske šole. (ODIHR 2004, 14; 27) ESČP in OVSE
izpostavljata avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti. Ta se razteza tako na
odnos do države kot tudi do svojih članov. Kleriki ali laiki cerkve ali druge verske
skupnosti nimajo pravice delovati proti nauku in morali svoje organizacije in hkrati
zahtevati, da za to ne smejo biti ustrezno sankcionirani.

Pojmovanje zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih kot notranje zadeve
le-teh, za katero se ne uporablja civilno pravo in sodno varstvo države ter se lahko
zahteva dobra vera in lojalnost verskemu nauku ali morali, predstavlja dovoljeno in
koristno akomodacijo pravnega položaja cerkva ali drugih verskih skupnosti v
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liberalno-demokratski družbi. Način, na katerega se človekove pravice in temeljne
svoboščine v cerkvah ali drugih verskih skupnostih uresničujejo, je odvisen predvsem
od: ekleziologije cerkve ali druge verske skupnosti, njenega odnosa do države in
notranjega pravnoorganizacijskega ustroja. Pomembno je zlasti vprašanje ekleziologije,
tj. samorazumevanja cerkve ali druge verske skupnosti. Ta mora temeljiti na teološkem
razmisleku o lastnostih, pravicah in dolžnostih ter nalogah človeka. Na človeka je
mogoče po eni strani gledati kot na avtonomno individualno bitje, ki mu določene
pravice pripadajo v stanju še pred vpetostjo v kakršenkoli odnos. Po drugi strani je na
človeka mogoče gledati kot na družbeno bitje, ki mu določene pravice pripadajo prav z
namenom, da bi se lahko učinkovito vključil v odnos. Na področju svobode vere
individualistična koncepcija človeka preko državljanskih in političnih pravic predvsem
ščiti vernika pred cerkvijo ali drugo versko skupnostjo. Kolektivistična koncepcija
človeka preko ekonomsko-socialnih pravic poudarja pristojnosti cerkve ali druge verske
skupnosti nad posameznikom. Krepitev vrednostnega konflikta v družbi, ki ga prinaša
navedeno razhajanje o lastnostih, pravicah in dolžnostih ter nalogah človeka, je mogoče
presegati z okrepljenim dialogom med filozofijo ekleziologije in filozofijo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Liberalno-demokratska država akomodacijo oziroma
pomirjanje s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi navadno poskuša doseči z
izjemami oziroma rezervacijami za cerkve ali druge verske skupnosti glede obveznosti
spoštovanja posameznih določb zakonodaje s področja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Tovrstne izjeme liberalno-demokratsko državo pravzaprav stanejo zelo malo
in nikakor ne ogrožajo stabilnosti družbe. Tovrstne rezervacije za cerkve ali druge
verske skupnosti in druge zasebnopravne organizacije nikakor ne spodkopavajo
osrednjih institutov liberalno-demokratske države, kot sta racionalnost in vrednostna
nevtralnost. (Ahdar 2001, 238; Everett 1996, 139–140) Opredelitev zaposlovanja v
cerkvah ali drugih verskih skupnostih kot notranje zadeve in sankcioniranje ekscesnih
situacij je izraz avtonomije in svobode delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki
je mdr. omejena z varovanjem pravnega položaja posameznika. Delovno razmerje je
področje, kamor država običajno intervenira zaradi podpore posameznika pri njegovem
soočenju oziroma v njegovo podporo v konfliktu z organiziranim delodajalcem. V
primeru delodajalca, ki je organiziran v obliki cerkve ali druge verske skupnosti, je
poseg države navadno močno omejen. Odnos med vernikom in cerkvijo ali drugo
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versko skupnostjo je namreč notranja zadeva le-te in spada v domet njene avtonomije in
svobode delovanja. Na področje verske dejavnosti, ki je hkrati področje delovnega
razmerja, zato država praviloma ne sme posegati oziroma sme s posameznimi
oblastnimi akti poseči le na povabilo pristojnega organa cerkve ali druge verske
skupnosti. (Edge 2000, 168) Avtonomija cerkva ali drugih verskih skupnosti pri
zaposlovanju svojih uslužbencev je koristna za ohranjanje ustrezne vrednostne identitete
le-teh in hkrati ni škodljiva oziroma moteča za splošne cilje liberalnodemokratske
politične ureditve.
Neuporaba civilnega prava in sodnega varstva je izraz nevmešavanja države v
organizacijo cerkva ali drugih verskih skupnosti. Narava razmerja med duhovnikom in
cerkvijo ali drugo versko skupnostjo je nekaj posebnega. Le-to je običajno
delovnopravno problematično, ker duhovniki s svojo cerkvijo ali drugo versko
skupnostjo navadno ne sklepajo pogodb o zaposlitvi in največkrat ne prejemajo
osebnega dohodka oziroma plačila za opravljeno delo. Tovrstno razmerje med
duhovnikom in njegovo cerkvijo ali drugo versko skupnostjo mora država obravnavati
kot notranjo zadevo le-te in se vanjo ne vmešavati. Država duhovnikom v tem razmerju
ne sme nalagati niti obveznosti niti jim priznavati kakršnihkoli pravic, tudi jim ne nuditi
zaščite. (Prepeluh idr. 2004, 170–171)

Verska pripadnost je verodostojni zaposlitveni pogoj pri zaposlovanju na tista delovna
mesta, kjer delodajalec zahteva dobro vero in lojalnost verskemu nauku oziroma morali.
Vernost je lahko bistveni pogoj za primerno opravljanje določenih del in nalog. V tem
primeru je pripadnost določeni cerkvi ali drugi verski skupnosti lahko pogoj za
zaposlitev na delovno mesto, ki vključuje opravljanje teh del in nalog. Stroka v tem
primeru govori o veri kot o verodostojnem zaposlitvenem pogoju. Ta zaposlitveni pogoj
je verodostojen, če med naravo zaposlitve in pripadnostjo cerkvi ali drugi verski
skupnosti obstaja očitno razvidna povezava. Verska pripadnost sme biti zaposlitveni
pogoj le v omejeni vrsti primerov. Upravičeno se sme predpisovati za funkcionarska
mesta v cerkvi ali drugi verski skupnosti. Posebna obravnava zaposlenih na podlagi
verskega prepričanja je v tem primeru popolnoma objektivna oziroma stvarno
utemeljena in razumna in zato ne pomeni prepovedane oblike diskriminacije. Za
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delovna mesta, ki niso strogo kleriška, verske pripadnosti kot zaposlitvenega pogoja ni
mogoče avtomatično predpisovati. Pripadnost cerkvi ali drugi verski skupnosti npr. ni
bistvenega pomena za naravo gostinskega dela, čiščenje prostorov ali tajniško delo.
Vendar država ni pristojna enostransko odločati, za katera dela in naloge je določena
vernost bistveni pogoj za njihovo primerno opravljanje. Pristojnost za to ostaja v okviru
avtonomije cerkva ali drugih verskih skupnosti. Posamezniki, ki izkažejo pravni interes,
tovrstne odločitve cerkva ali drugih verskih skupnosti lahko izzovejo po pravni poti na
sodišču. Dokazno breme za prikaz očitno razvidne povezave med naravo zaposlitve in
pripadnostjo cerkvi ali drugi verski skupnosti je na strani cerkve ali druge verske
skupnosti, ki to povezavo zatrjuje. Predpisana verska pripadnost za določena delovna
mesta v javnih inštitucijah tudi ni avtomatično protipravna. Javna državna bolnišnica se
npr. lahko znajde v situaciji, da potrebuje storitve verske duhovne oskrbe določene
cerkve ali druge verske skupnosti. Članstvo v tej cerkvi ali drugi verski skupnosti kot
pogoj za zasedbo delovnega mesta je v tem primeru utemeljen in razumen pogoj. Prav
tako je utemeljeno in razumno za poučevanje verskega pouka v javni državni ali zasebni
šoli zaposlovati učitelje določene veroizpovedi. Verske zasebne šole pripadnost
določeni cerkvi ali drugi verski skupnosti lahko predpisujejo le za poučevanje tistih
predmetov, pri katerih je glede na njihovo vsebino pripadnost učitelja določenemu
nauku in morali objektivno pomembna. Če so v verski zasebni šoli verski in drugi
predmeti v učnem načrtu ločeni, je težko dokazovati objektivno pomembnost verske
pripadnosti učitelja neverskega predmeta za primerno poučevanje tega predmeta.
(Temperman 2010, 265–268; 297–298) Avtonomija cerkva ali drugih verskih skupnosti
in zlasti klavzula o lojalnosti njenemu verskemu in moralnemu nauku ima svoje meje.
Uporabljena sme biti tam, kjer je to stvarno utemeljivo. Zasledovati mora legitimen cilj.
Ta je najpogosteje v materialnem vidiku svobode veroizpovedi, ki se uresničuje tudi
preko svobodnega delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti. Te morajo imeti na
razpolago učinkovite možnosti, da varujejo in ohranjajo svojo identiteto v odnosu do
države in svojih sodelavcev.
Finska pa je primer drugačnega pogleda na avtonomijo cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Vsa zaposlitvena razmerja cerkva ali drugih verskih skupnostih so namreč
predmet delovnega prava države. Pri zaposlovanju v cerkvah ali drugih verskih
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skupnostih je zanimivo, da imajo delavci Luteranske cerkve in Pravoslavne cerkve
status javnega uslužbenca. Kljub temu lahko ti cerkvi z uslužbenci sklepata tudi
zasebnopravne pogodbe o zaposlitvi. Na podlagi zasebnopravnih pogodb o zaposlitvi so
zaposleni tudi uslužbenci v ostalih cerkvah ali drugih verskih skupnostih v državi.
Zasebnopravne pogodbe o zaposlitvi ureja splošno delovno pravo države. Za vse
zaposlene v cerkvah ali drugih verskih skupnostih se uporabljajo tudi določbe
kolektivnega delovnega prava, tj. sistem kolektivnih pogajanj in sporazumov. (Kotiranta
2008, 76–78; Heikkilä idr. 2005, 530) Tudi Luksemburg za vse verske uslužbence
uporablja splošno delovno pravo države. Kleriki sicer niso del javne administracije,
vendar zanje kljub temu veljajo iste določbe o pravicah in obveznostih s področja
socialne varnosti kot za državne uradnike in javne uslužbence. Za razsojanje o
delovnopravnih sporih v cerkvah ali drugih verskih skupnostih so pristojna državna
delovnopravna sodišča. Država je namreč pristojna za vzdrževanje javnega miru in reda,
škof Katoliške Cerkve pa skrbi za nauk in moralo. Nekleriški uslužbenci Katoliške
Cerkve so predmet zasebnega prava, tako kot vsi drugi uslužbenci v pravnih osebah
zasebnega prava. Tudi v tem primeru pa za zaposlitev v Katoliški Cerkvi kandidati
potrebujejo potrdilo o primernosti in usposobljenosti, ki jo izda škof (lat. missio
canonica). (Pauly 2005, 316–318; Fox 2008, 123) Ravno tako so v Španiji delovna
razmerja znotraj cerkva ali drugih verskih skupnosti predmet določb splošnega prava
države. Izjeme od tega oziroma posebna pravna ureditev je mogoča le v primeru
sporazuma med državo in posamezno cerkvijo ali drugo versko skupnostjo. (Ibán 2005,
151; Fox 2008, 127) Vzoru izpostavljenih držav sledi tudi Švedska. Tam se splošno
delovno pravo države uporablja za vsa delovna razmerja znotraj cerkva ali drugih
verskih skupnosti. Cerkve ali druge verske skupnosti so poleg tega članice različnih
delodajalskih združenj. Švedska cerkev ima svojo delodajalsko združenje. Uslužbenci
cerkva ali drugih verskih skupnosti pa so člani različnih delavskih sindikatov. (Friedner
2005, 547; Fox 2008, 128) Značilnost finske, luksemburške, španske in švedske
ureditve je tesna povezanost med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi.
Formalno ali dejansko so to države s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi, ki so
pomemben del njihovega javnega reda. Država si prizadeva njihovo delovanje
usklajevati s svojimi političnimi cilji. Zato jim omejuje avtonomijo in ne omogoča
širokega odstopanja od svoje splošno veljavne zakonodaje.
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Beneška komisija avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti omejuje na verske
elemente odnosa med verskim uslužbencem in cerkvijo ali drugo versko skupnostjo
(npr. na področje lojalnosti verskemu nauku ali morali). Ta avtonomija se ne razteza na
tipično delovnopravna in premoženjskopravna vprašanja, kjer svojo pristojnost ohranja
država oziroma njeno pravo in sodno varstvo. Pri zaposlovanju v cerkvah ali drugih
verskih skupnostih je pomembno dejstvo, da osebe, ki opravljajo duhovniška opravila,
to pristojnost pridobijo od določene cerkve ali druge verske skupnosti na podlagi njenih
notranjih pravil. Cerkve ali druge verske skupnosti torej odločajo o sposobnosti
posameznika, da opravlja duhovniško službo in ga imenujejo na določeno delovno
mesto. Državna sodišča ne morejo razsojati o vprašanjih, ki zadevajo duhovnikov odnos
z njegovo cerkvijo ali drugo versko skupnostjo. To bi pomenilo poseganje države v
notranje zadeve cerkve ali druge verske skupnosti in ogrožanje njene avtonomije. Lahko
pa državna sodišča razsojajo o pravici do plačila za delo in drugih premoženjskih
zahtevkih duhovnikov. V tovrstnih zadevah so cerkve ali druge verske skupnosti, kot
pravne osebe zasebnega prava, predmet civilnega prava, ki ureja odnose med pravnimi
in fizičnimi osebami pod jurisdikcijo države. Državno sodišče od cerkve ali druge
verske skupnosti ne more zahtevati, da ohrani delovno razmerje z osebo, za katero
cerkev ali druga verska skupnost meni, da ni primerna za opravljanje dela. Vsekakor pa
je sodišče pristojno odločati v odškodninskih zadevah med duhovnikom in cerkvijo ali
drugo versko skupnostjo. (Venice Commission 1999, 15–16) Prepričanje, da je urejanje
medsebojnega razmerja med cerkvijo ali drugo versko skupnostjo in njenim
uslužbencem za izvajanje osnovne verske dejavnosti notranja zadeva cerkve ali druge
verske skupnosti, je torej ustavno utemeljeno, široko sprejeto in teoretično prepričljivo.
Civilno pravo in sodno varstvo države se praviloma ne smeta vmešavati v pravni
položaj klerikov z njihovo cerkvijo ali drugo versko skupnostjo. Nekoliko pozornejša
sta lahko na pravni položaj laikov. Ti so zavezani dobri veri in lojalnosti do vere
oziroma svetovnega nazora skupnosti, ki ji pripadajo. Sicer pa jih varujejo in obvezujejo
določbe splošno učinkujočega prava države. Avtonomija na področju zaposlovanja
klerikov in laikov na sorazmerno miren način omejuje suverene pristojnosti države in
varuje značaj cerkva ali drugih verskih skupnosti. S tem prispeva k uresničevanju
kolektivnega vidika verske svobode, kar je hkratni cilj države, cerkva ali drugih verskih
skupnosti in vsakega posameznika.
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Na področju zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih so teze za
redefinicijo usklajene z načelom ločenosti države in cerkva ali drugih verskih skupnosti
pri vprašanju urejanja medsebojnih razmerij med cerkvijo ali drugo versko skupnostjo
in verskim uslužbencem. To razmerje je notranja zadeva cerkve ali druge verske
skupnosti, za katero se ne uporabljata civilno pravo in sodno varstvo. Državni organi
niso pristojni razsojati o zakonitosti ali primernosti tovrstnih kadrovskih odločitev.
Cerkve ali druge verske skupnosti smejo od verskih uslužbencev zahtevati dobro vero in
lojalnost ter določiti posebne razloge za prenehanje delovnega razmerja z njimi. Takšen
pristop je skladen z določbami avtonomnega prava Katoliške Cerkve, ki vernikom
nalaga ohranjanje občestva s Katoliško Cerkvijo, vestno spolnjevanje verskih dolžnosti,
prizadevanje za sveto življenje, širjenje oznanila odrešenja in pokorščino posvečenim
pastirjem Katoliške Cerkve na področju vere ter vodenja Katoliške Cerkve (ZCP, 208–
223). Klavzula v pogodbi o zaposlitvi, ki določa in opredeljuje dobro vero in lojalnost,
je namreč lahko učinkovit institut za varovanje in zagotavljanje legitimnih interesov
obeh pogodbenih strank, tj. cerkve ali druge verske skupnosti na eni in uslužbenca na
drugi strani. S tem je cerkev ali druga verska skupnost zavarovana pred vsiljevanjem
določenih standardov oziroma politik (npr. demokratičnosti, enakosti spolov), ki bi jih
utegnila vsiljevati ali sankcionirati država. V cerkvah ali drugih verskih skupnostih so
praviloma prav verski uslužbenci tiste osebe, ki so najbolj usposobljene in pristojne (tj.
posvečene ali postavljene) za opravljanje verske dejavnosti in potemtakem bistveni in
nenadomestljivi element za opravljanje osnovnih nalog teh organizacij. Ker so teze v
tem delu že usklajene z ustavno ureditvijo, očitno ne predstavljajo novosti za področje
svobode vesti v RS.
Pri vprašanju zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih nekatere države
ureditev medsebojnih razmerij med cerkvijo ali drugo versko skupnostjo in verskim
uslužbencem opredeljujejo kot običajno pravno razmerje, za katerega se uporabljata
civilno pravo in sodno varstvo države (Danska, Finska, Luksemburg, Španija, Švedska).
Vendar večina držav ureditev medsebojnih razmerij med cerkvijo ali drugo versko
skupnostjo in verskim uslužbencem opredeljujejo kot notranjo zadevo organizacije, za
katero se ne uporablja civilno pravo in ni mogoče sodno varstvo države (Avstrija,
Češka, Estonija, osrednje francoska ureditev, Irska, Italija, Madžarska, Nemčija,
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Nizozemska, Poljska, Velika Britanija). ESČP ugotavlja, da to velja zlasti za nedržavne
ali neetablirane cerkve ali druge verske skupnosti. Beneška komisija ob tem opozarja,
da bi se avtonomija cerkva ali drugih verskih skupnosti na področju zaposlovanja
morala omejiti na tipično verske elemente odnosa med verskim uslužbencem in cerkvijo
ali drugo versko skupnostjo (npr. na področje lojalnosti verskemu nauku ali morali). Ta
avtonomija naj se ne bi raztezala na tipično delovnopravna in premoženjskopravna
vprašanja, kjer bi morala svojo pristojnost ohranjati država oziroma njeno pravo in
sodno varstvo. Večina držav tudi določa, da smejo cerkve ali druge verske skupnosti od
verskih uslužbencev zahtevati dobro vero in lojalnost do svoje vere ali morale (Avstrija,
Češka, Estonija, osrednjefrancoska ureditev, Irska, Italija, Luksemburg, Madžarska,
Nemčija, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Velika Britanija). ESČP meni, da more
cerkev ali druga verska skupnost le na takšen način ohraniti svojo identiteto, kar je
njena pravica po naravi stvari. OVSE trdi, da gre pri pravici cerkva ali drugih verskih
skupnosti, da od svojih uslužbencev zahtevajo dobro vero in lojalnost, za pravno
dopustno izjemo od protidiskriminacijske zakonodaje oziroma dopustno pravico cerkva
ali drugih verskih skupnosti, da diskriminirajo glede na versko prepričanje. V tem delu
so torej teze za redefinicijo primerljive z mednarodnopravno ureditvijo svobode vesti.
Pojmovanje zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih kot notranje zadeve
teh organizacij pomeni dovoljeno in koristno akomodacijo pravnega položaja cerkva ali
drugih verskih skupnosti v liberalno-demokratski družbi.

Sankcioniranje posameznih delovnopravnih nepravilnosti oziroma ekscesov cerkva ali
drugih verskih skupnosti ali njihovih članov ponavlja vzorec polpretekle zgodovine.
Uveljavitev in zaostritev kazenske odgovornosti in možnosti prepovedi delovanja
celotne cerkve ali druge verske skupnosti zaradi dejanja njenega posameznega člana
predstavlja nedopustno kolektivizacijo krivde, kar je bila praksa v totalitaristični
komunistični družbeni ureditvi. Takrat so nepravični pravni postopki v isti zadevi tekli
hkrati proti fizični in pravni osebi. Izrečene pristranske sodbe so vsebovale hkratno
zaplembo premoženja fizične in pravne osebe ali prepoved delovanja celotnega dela
cerkve ali druge verske skupnosti zaradi kaznivega dejanja, ki naj bi ga storil njen
posamezni član. Sankcioniranje cerkva ali drugih verskih skupnosti s sodno prepovedjo
delovanja ni usklajeno z ustavnim načelom prepovedi razveljavitve ali omejitve
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svobode vesti. Tako široko zastavljena sodna prepoved delovanja bi namreč pomenila
omejitev oziroma razveljavitev svobode vere, ki se kolektivno izvaja ravno preko
delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti. Teze za redefinicijo določajo, da bi bilo
sodno prepoved delovanja cerkve ali druge verske skupnosti mogoče uveljavljati že v
posameznem primeru kršenja določene pravice posamezniku iz naslova delovnega
razmerja. V tem primeru torej ne bi šlo za dalj časa trajajoče ali ponavljajoče se
protipravno dejanje, ki je storjeno s strani cerkve ali druge verske skupnosti kot take in
je usmerjeno proti več posameznikom.

3.2.7 Graditev in uporaba verskih objektov
Izvršilnoupravna teza na področju graditve in uporabe verskih objektov določa »pravico
verskih skupnosti do graditve in uporabe lastnih verskih objektov ter najema prostorov
za opravljanje njihove dejavnosti«. Če cerkev ali druga verska skupnost ustreznega
verskega objekta ali prostora ne bo imela v svoji lasti oziroma posesti in ga ne bo mogla
najeti v občini svojega sedeža, naj bi ga »lahko vzela v najem od države, če seveda
država razpolaga z ustrezno nepremičnino oziroma z njenim delom«. Država naj bi pri
tem ravnala enakopravno, tako v odnosu do cerkva ali drugih verskih skupnosti kot tudi
v odnosu do nepridobitnih organizacij. Pravica do graditve in uporabe lastnih verskih
objektov ter najema prostorov za opravljanje dejavnosti naj bi bila zagotovljena in
»dostopna samo tistim verskim skupnostim, ki bodo registrirane« na podlagi določb
novega oziroma prenovljenega zakona s področja svobode vesti, in sicer šele pet let po
vpisu v Poslovni register Slovenije. Ker tudi ta pravica ni del človekove pravice in
temeljne svoboščine do svobode vesti, naj bi se na ta način legalno in legitimno varoval
javni interes. V navedenem obdobju naj bi bila država tudi pri tej pravici sposobna
ugotoviti morebitne anomalije, prepoznati pravi namen in cilje ustanovljene cerkve ali
druge verske skupnosti in presoditi stabilnost njenega delovanja. (UVS, 27.10.2010, 22–
26) Cerkvam ali drugim verskim skupnostim pravico do graditve in uporabe lastnih
objektov v širokem obsegu priznavajo poljska ureditev, sodna praksa ESČP in stališča
Beneške komisije ter priporočila OVSE. USRS in posamezni primeri ESČP ob tem
kažejo na omejenost te človekove pravice in temeljne svoboščine.
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Takšna pravica je vsebinsko in postopkovno prelom z vzorcem nasilnega rušenja
sakralnih objektov pod pretvezo strokovnega uveljavljanja javne politike prostorskega
urejanja, ki je bil prisoten v polpretekli zgodovini. Poljska pravico do gradnje verskih
stavb priznava vsem cerkvam ali drugim verskim skupnostim. Ta pravica je omejena
samo s predpisi lokalnih skupnosti, ki zadevajo načrtovanje in urejanje prostora, in z
ekonomskimi zmožnostmi investitorja. Cerkvam ali drugim verskim skupnostim
pripada tudi pravica do vzpostavitve in upravljanja pokopališč. Soglasje za gradnjo
mora dati lokalna skupnost kraja pokopališča. Cerkve ali druge verske skupnosti so na
svojem pokopališču dolžne dovoliti pokop pripadnikov ostalih cerkva ali drugih verskih
oziroma svetovnonazorskih skupnosti, če v bližini ni na razpolago državnega
pokopališča. (Pietrzak 2003, 234) Poljska ureditev ne omejuje pravice do gradnje
oziroma uporabe objektov za versko dejavnost samo na registrirane cerkve ali druge
verske skupnosti. Priznava jo tudi tistim organizacijam, ki se za registracijo ne odločijo.
Razlogi za to so lahko nazorski ali povsem praktični.
ESČP oziroma njegova predhodnica KČPSE je v zadevah Manoussakis in drugi proti
Grčiji iz leta 1996 in Sveti samostani proti Grčiji iz leta 1994 razsodila, da državno
poseganje v možnost gradnje verskih objektov ali v pridobivanje in uporabo predmetov
za bogočastje lahko predstavlja nedopustno poseganje na področje izražanja vere. Ob
tem je komisija poudarila, da državni nadzor nad nepremičninami v verski rabi sam po
sebi še ne predstavlja protipravnega stanja oziroma ravnanja. Kot nedopusten poseg v
svobodo veroizpovedi pa je okvalificirala preganjanje nekaterih članov skupnosti
Jehovovih prič, ki so zgradile in uporabljale verski objekt brez uradnega dovoljenja
pristojnih državnih organov. (Evans C. 2003, 107–108) Pravica do graditve in uporabe
lastnih verskih objektov je del izražanja vere. To izražanje sicer sme biti regulirano s
strani države, ampak ob tem ne sme biti omejevano do mere, da so kršeni bistveni
elementi verske svobode.
Beneška komisija pravico do graditve in uporabe verskih objektov navaja kot bistveni
del vsebine svobode vere, ki sme biti omejena oziroma primerno tehtana le z
enakovredno človekovo pravico in temeljno svoboščino drugega posameznika ali
skupnosti. V okviru pravice do graditve in uporabe verskih objektov se ne sme
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spregledati, da je država pri varovanju in ohranjanju kulturne dediščine dolžna poskrbeti
tudi za zaščito verskega značaja verskih objektov. Na otoku blizu Aten je npr. lokalna
skupnost načrtovala gradnjo ceste od obale do notranjosti otoka. Ker naj bi načrtovana
cesta potekala blizu samostana, se je samostanska skupnost pritožila nad načrtovanim
potekom ceste. Gradnja ceste in promet po njej naj bi namreč motila versko življenje v
kontemplativnem samostanu. Državno sodišče je razsodilo, da avtentično sledenje
pravilom samostanskega življenja predstavlja obliko izražanja svobode veroizpovedi.
Lokalna skupnost bi se zato pred načrtovanjem projekta, ki posega v delovanje
samostanske skupnosti, morala z njo posvetovati in izdelati ustrezne oziroma
prilagojene strokovne predloge za izvedbo posega. V drugem primeru pa je državno
sodišče opozorilo, da je pravica do gradnje verskih objektov, kot del ustavno varovane
verske svobode, omejena z drugimi ustavno varovanimi človekovimi pravicami in
temeljnimi svoboščinami. Zlasti določbe o varovanju in ohranjanju naravne dediščine
predstavljajo razumljivo omejitev pravice do gradnje verskih objektov. Prepoved
gradnje verskega objekta na območju, ki je zaščiteno z okoljevarstvenimi predpisi, je z
ustavnega vidika povsem nesporna, če je za gradnjo verskega objekta mogoče
zagotoviti ustrezno alternativno lokacijo. (Venice Commission 1999, 38–39; 42) OVSE
opozarja, da ta človekova pravica in temeljna svoboščina ne more biti omejena ali celo
onemogočena z neko drugo pravico, ki ni na ravni človekove pravice in temeljne
svoboščine. Še manj sme biti otežena z ukrepi za doseganje ciljev državne politike.
Gradnja, uporaba in vzdrževanje stavb za verske potrebe pogosto trči ob kompleksne
določbe državnega zemljiškega, lastniškega in kulturnovarstvenega prava. Države s
tovrstnimi pravnimi določili pogosto omejujejo cerkve ali druge verske skupnosti pri
opravljanju njihove verske dejavnosti. Formalno gledano so te omejitve navadno
povsem nevtralne kot npr. urejanje prometa, skladnost arhitekturnih slogov, omejitve
hrupa.
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diskriminacijsko proti določeni cerkvi ali drugi verski skupnosti in s tem otežujejo
njeno versko dejavnost. Državna zakonodaja, ki ima vpliv na versko dejavnost cerkva
ali drugih verskih skupnosti, mora biti zato oblikovana in izvajana skladno z načelom
vrednostne nevtralnosti države. (ODIHR 2004, 25) Pravica do graditve in uporabe
verskih objektov je sestavni vsebinski del korpusa človekovih pravic in temeljnih
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svoboščin. S strani države in predvsem pred samo državo in njeno močjo mora uživati
temu ustrezno pravno zaščito.
Pravica do gradnje verskih objektov je neposredni izraz mednarodno razglašenih
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, po katerih ima vsak človek sam ali v
skupnosti z drugimi, zasebno ali javno, pravico izražati svojo vero oziroma prepričanje
z bogoslužjem, poukom, versko prakso in obredi. Državni organi so odgovorni za
uresničevanje tega konstitutivnega načela moderne zahodne, sekularne oziroma laične
države. Pri izvajanju pravice do graditve in uporabe verskih objektov se je po drugi
strani potrebno zavedati, da imajo opozorila o primernosti ali neprimernosti lokacij,
arhitektonskih rešitev in usklajenosti z okoljem lahko utemeljeno težo. (Kerševan 2005,
185–187) Določeno državno omejevanje te pravice oziroma svoboščine je torej
dopustno. V preteklosti se je tovrstno omejevanje izvajalo predvsem preko pravil o
načrtovanju in urejanju prostora. V zadnjem obdobju se države poslužujejo zlasti
registracijskih postopkov, s katerimi cerkve ali druge verske skupnosti pridobijo pravno
subjektiviteto ali določene dodatne pravice, ugodnosti in privilegije. ESČP je v
preteklosti pravilom o načrtovanju in urejanju prostora dopuščalo širok domet pri
omejevanju pravice oziroma svobode cerkva ali drugih verskih skupnosti do graditve in
uporabe verskih objektov. V zadnjem obdobju je zavzelo bolj intervencionističen
pristop v skladu s svobodo vere iz 9. člena ESČP. Pravila o načrtovanju in urejanju
prostora so pod ostrim drobnogledom, če trčijo na človekove pravice in temeljne
svoboščine cerkva ali drugih verskih skupnosti. Sicer so primeri državnega omejevanja
pravice oziroma svobode cerkva ali drugih verskih skupnosti do graditve in uporabe
verskih objektov še vedno številni in raznovrstni.
V Romuniji so državne oblasti Baptistični cerkvi grozile z rušenjem njenega verskega
objekta, ker je bil zgrajen brez dovoljenja pristojnih državnih organov. Kitajska je
uničila večje število budističnih verskih objektov, ker naj ne bi ustrezali varnostnim in
zdravstvenim predpisom. Turški državni organi so 23 cerkvam ali drugim verskim
skupnostim poslali uradno obvestilo, da njihovi verski objekti kršijo določbe lokalnih
predpisov o gradnji objektov. V Savdski Arabiji je gradnja krščanskih verskih objektov
izrecno prepovedana. Nigerija je prepovedala uporabo 150 krščanskih verskih objektov.
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V Egiptu je Koptska cerkev morala čakati več kot 30 let, da je dobila dovoljenje za
prenovo svojega verskega objekta. V Indoneziji država verskim ekstremistom ni uspela
preprečiti uničevanja verskih objektov, čeprav jeolžnost vsake države, da verske objekte
zaščiti pred omadeževanjem in uničevanjem nestrpnežev. (Taylor 2005, 242–246)
Univerzalna zaščita oziroma varovanje pravice do graditve in uporabe verskih objektov
je velik izziv za mednarodno skupnost in posamezne države. Ta pravica oziroma
svoboščina se manifestira v vsakdanjem življenju konkretne skupnosti, ki je pogosto
razvneta s strani najrazličnejših ideoloških trenj in sporov.
USRS poudarja, da je gradnja verskih objektov tradicionalen način izpovedovanja vere
in s tem sestavni del svobode veroizpovedi ter svobodnega delovanja verskih skupnosti
iz 7. člena URS. Deklaracija Združenih narodov o odpravi vseh oblik nestrpnosti in
diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja in zlasti Sklepni dokument dunajskega
vrha Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi leta 1989 izpostavljata stališče, da
verska svoboda vključuje dovoljenje cerkvam ali drugim verskim skupnostim, da
ustanovijo in ohranjajo prost dostop do verskih stavb ali stavb za zbiranje. Za
uresničevanje svobodnega izpovedovanja in izvrševanja vere, ki obsega tudi verski
pouk, bogoslužje in opravljanje verskih obredov, je dovoljenje cerkvam ali drugim
verskim skupnostim, da gradijo lastne zgradbe, ki ustrezajo njihovemu načinu verskega
čaščenja, verskim obredom in običajem, bistveno. Vendar je pri tem potrebno
upoštevati, da se morajo tudi gradnje verskih objektov načrtovati in graditi v skladu z
veljavno pravno ureditvijo o urejanju prostora in gradnji objektov. Ustavno
zagotovljena svoboda gradnje verskih objektov torej ni neomejena. Cerkve ali druge
verske skupnosti niso upravičene do postavitve kakršnega koli števila verskih objektov
kjer koli. Upoštevati je potrebno tudi javno korist skladnega razvoja prostora. Gradnja
verskih objektov se mora uresničevati tako, da upošteva varovanje javnega interesa s
splošnim, versko nevtralnim prostorskim načrtovanjem. To mora biti utemeljeno na
strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih prostora. Po drugi strani pravica
graditi prostore za izpovedovanje in izvrševanje vere vključuje dolžnost države, da pri
načrtovanju posegov v prostor ne spregleda ustavno varovanih potreb cerkva ali drugih
verskih skupnosti. Le-te morajo zato biti vključene v postopek sprejemanja prostorskih
aktov. V tem postopku jim mora biti zagotovljena možnost izraziti in utemeljiti potrebo
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po umestitvi verskega objekta v prostor. Pripravljavec prostorskega akta mora to
upoštevati in se strokovno opredeliti do izraženih potreb.
Vendar se ta dolžnost pristojnih državnih oziroma javnih organov, kot pojasnjuje USRS,
ne razteza tako daleč, da organi oblasti sploh ne bi smeli presojati strokovne
upravičenosti umestitve verskega objekta v prostor ali da bi bili pri prostorskem
načrtovanju vezani na soglasje cerkva ali drugih verskih skupnosti. Svoboda vere državi
prepoveduje, da bi prezrla oziroma ignorirala potrebe cerkva ali drugih verskih
skupnosti tudi na področju gradnje verskih objektov. Cerkve ali druge verske skupnosti
morajo biti zato v postopek priprave prostorskih aktov vključene tako, da se bodo
pripravljavci aktov dolžni z njimi sporazumevati in usklajevati o njihovih potrebah,
interesih in priporočilih. V tem primeru razmerje med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi tudi ni takšno, da bi bilo v nasprotju z načelom ločenosti države in
cerkva ali drugih verskih skupnosti. Z jemanjem na znanje potreb in interesov cerkva ali
drugih verskih skupnosti, opredeljevanjem do njih in medsebojnim usklajevanjem pri
oceni le-teh, država v svoje delovanje ne prevzema verskih elementov. S tem niti ne
vzpostavlja takšne institucionalne ali funkcionalne povezave s cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi, ki bi kazala na simbolno istovetenje države z njimi. Pravica
graditi, imeti in vzdrževati stavbe, ki ustrezajo prepričanju in tradicionalnemu načinu
individualnega in kolektivnega izvrševanja vere, pripada vsem cerkvam ali drugim
verskim skupnostim, ne glede na način njihove organiziranosti ali registracijo. Vsem,
registriranim ali neregistriranim, pripada tudi možnost sodelovanja pri prostorskem
načrtovanju. Vsakdo, tudi druga prostovoljna in nepridobitna združenja ter društva, ki
delujejo na duhovnem področju, imajo pravico izražati svoje potrebe in interese v
postopku pripravljanja, spreminjanja in dopolnjevanja prostorskih aktov. (U-I-92/07,
190–200) Pravica do graditve in uporabe verskih objektov sme biti omejena s stvarno
utemeljenimi, splošno učinkujočimi in vrednostno nevtralnimi državnimi predpisi.
Tudi iz sodne prakse ESČP je razvidno, da je pravici do graditve in uporabe verskih
objektov potrebno postaviti konkretne omejitve iz naslova varovanja javnega interesa.
Na tem področju lahko prihaja do kolizij med javnim interesom in svobodo. V zadevi
Vergos proti Grčiji iz leta 2004 je ESČP razsodilo, da se javnemu interesu na določeni
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lokaciji ni potrebno umakniti pred potrebo po izražanju vere posameznika na tej
lokaciji, če ta svojo vero lahko izrazi na primerni alternativni lokaciji. V konkretnem
primeru je država zavrnila vlogo posameznika, da bi zgradil verski objekt na zemljišču
v svoji lasti, ki pa v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji ni bilo namenjeno za
gradnjo. Pristojni državni organi zato niso izdali dovoljenja za gradnjo. ESČP je
poudarilo, da država pri varovanju javnega interesa ni ravnala arbitrarno oziroma
nedopustno z vidika svobode veroizpovedi. (Murdoch 2007, 48) Pravica cerkva ali
drugih verskih skupnosti do graditve in uporabe lastnih verskih objektov ter najema
prostorov za opravljanje verske dejavnosti je kljub temu neločljivi del človekove
pravice in temeljne svoboščine do verske svobode. Kot takšna je torej univerzalna,
splošna in neodtujljiva. Pripada vsaki cerkvi ali drugi verski skupnosti, ne glede na njen
registrski oziroma pravnoorganizacijski status. Kot nobena človekova pravica in
temeljna svoboščina tudi pravica do graditve in uporabe verskih objektov ni neomejena.
Njeno legitimno omejitev predstavljajo druge pravice istega nivoja in temeljne ustavne
vrednote. Paziti je potrebno, da omejevanje v postopku in rezultatu ne privede do
neenakopravnosti med cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi ali kršenja načela
vrednostne nevtralnosti države.
Izvršilnoupravna teza, da imajo cerkve ali druge verske skupnosti zagotovljeno pravico
do graditve in uporabe lastnih verskih objektov ter najema prostorov od občine ali
države, predstavlja prekinitev vzorcev polpretekle zgodovine. S tem je deklariran
prelom s prakso nasilnega rušenja sakralnih objektov pod pretvezo strokovnega
uveljavljanja javne politike prostorskega urejanja, ki je bil prisoten v polpretekli
zgodovini. Uporaba posebnih, za versko dejavnost namenjenih objektov, je način
izvrševanja svobode vere. Avtonomno pravo Katoliške Cerkve določa, da so kraji, ki so
določeni za bogočastje ali pokopavanje vernikov, sveti. To pomeni, da so z obredom
posvetitve ali blagoslovitve določeni za tovrstno versko dejavnost. (ZCP, 1205) Ker so
sveti kraji bistveni sestavni del izvrševanja te človekove pravice in temeljne svoboščine,
ta pravica ne more biti zagotovljena samo registriranim cerkvam ali drugim verskim
skupnostim. Vzpostavljena mora biti tudi za tiste cerkve ali druge verske skupnosti, ki
niso registrirane ali nimajo lastne pravne subjektivitete. Poljska izrecno priznava
cerkvam ali drugim verskim skupnostim pravico, da gradijo in uporabljajo lastne verske
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objekte ter najemajo prostore za opravljanje svoje dejavnosti. Ta pravica je po mnenju
ESČP del izražanja vere, ki sicer sme biti regulirana s strani države, ampak ob tem ne
sme biti omejevana do mere, da so kršeni bistveni elementi svobode veroizpovedi.
Skladno s stališčem Beneške komisije je pravica do graditve in uporabe verskih
objektov lahko omejena oziroma primerno tehtana samo z enakovredno človekovo
pravico in temeljno svoboščino drugega posameznika ali skupnosti. Še manj sme biti ta
pravica otežena z ukrepi za doseganje ciljev državne politike, opozarja OVSE.

3.2.8 Odsotnost z dela v času verskih praznikov
Na področju odsotnosti z dela v času verskih praznikov izvršilnoupravna teza uvaja
»pravico do odsotnosti z dela v času treh praznikov, ki jih določijo verske skupnosti«.
Cerkvam ali drugim verskim skupnostim naj bi se omogočila objava seznama treh
praznikov, ki so namenjeni izpovedovanju verskega ali svetovnega nazora. V soglasju z
delodajalcem naj bi verniki teh cerkva ali drugih verskih skupnosti imeli možnost na
navedene dneve izrabiti in kasneje nadomestiti delovne ure oziroma brez soglasja
delodajalca uporabiti svoj dopust. Ta pravica naj ne bi pripadala vernikom, katerih trije
prazniki so na podlagi zakona že dela prosti dnevi v Sloveniji. Področje državnih
praznikov in dela prostih dni ureja Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki
Sloveniji. Pravica do odsotnosti z dela v času verskih praznikov naj bi bila zagotovljena
in dostopna samo tistim cerkvam ali drugim verskim skupnostim, ki bodo registrirane
na podlagi določb novega oziroma prenovljenega zakona s področja verske svobode, in
sicer šele pet let po vpisu v Poslovni register Slovenije. Ta pravica ni del človekove
pravice in temeljne svoboščine do svobode vere, zato naj bil javni interes na ta način
legalno in legitimno varovan. V navedenem obdobju naj bi bila država namreč sposobna
ugotoviti morebitne anomalije, prepoznati pravi namen in cilje ustanovljene cerkve ali
druge verske skupnosti in presoditi stabilnost njenega delovanja. (UVS 27.10.2010, 22–
26) Pravico do odsotnosti z dela v času verskih praznikov po izbiri posameznika
priznavajo avstrijska, irska, madžarska, poljska in portugalska ureditev. Nemška in
britanska ureditev posameznikom oziroma cerkvam ali drugim verskim skupnostim na
tem področju ne dodeljujeta posebnih pravic.
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V Avstriji dela prosti dnevi v državi večinoma sovpadajo s katoliškimi verskimi
prazniki. Izjemo od tega predstavljata 1. maj in nacionalni dan. Izjeme so določene tudi
za nekatere manjšinske cerkve ali druge verske skupnosti. Velikonočni petek je državno
priznani dela prosti dan za vernike protestantskih cerkva. Verske praznike mora
upoštevati in spoštovati tudi režim državne in zasebne javne šole. V šolah je sobota
prost dan za judovske učence in zadnji dan ramadana za učence muslimanske vere.
Delavci zaradi izpolnjevanja svojih verskih dolžnosti nimajo pravice kršiti določb
pogodbe o zaposlitvi oziroma delovnega režima delodajalca. Vrhovno sodišče je
zavrnilo pravico delavca muslimanske vere, da brez soglasja delodajalca predčasno
zapusti svoje delovno mesto zaradi udeležbe na versko obvezujoči petkovi molitvi v
mošeji. Po mnenju sodišč takšno enostransko ravnanje moti delovni red delodajalca in
razpoloženje sodelavcev, ki jim pripadajo enake pravice svobode vesti. (Potz 2008,
279–280; 284; Fox 2008, 124)
Irska priznava dela proste dneve v državi, ki so hkrati krščanski verski prazniki. To so
božič, štefanovo, god sv. Patrika in velikonočni ponedeljek. Z namenom spoštovanja
posameznega delavca oziroma njegovega verskega prepričanja lahko delodajalec na
račun najbližjega dela prostega dneva odobri prost dan na verski praznik po delavčevi
izbiri. (Brennan 2008, 138; Fox 2008, 121) Madžarska odsotnost z dela zaradi verskih
praznikov omogoča v obsegu petih delovnih dni. V okviru prizadevanj za pravico do
odsotnosti z dela v času verskih praznikov je za madžarsko ureditev pomembna pritožba
Judovske skupnosti o nepriznavanju najbolj pomembnih judovskih verskih praznikov za
dela proste dneve v državi. Sodišče je razsodilo, da nepriznavanje judovskih in
priznavanje krščanskih verskih praznikov za dela proste dneve ne predstavlja
protipravne diskriminacije med različnimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi.
Največji krščanski verski prazniki imajo namreč v državi sekularni in družbeni značaj.
Ti prazniki niso dela prosti dnevi zaradi svojega verskega značaja, ampak zaradi
ekonomskega pomena in skladnosti s pričakovanji družbe. Za zadovoljevanje verskih
potreb posameznika na točno določene dneve v koledarskem letu pa se lahko uporabi
pravica delavca do petih dni plačanega dopusta po svoji izbiri, torej brez soglasja
delodajalca. (Paczolay 2008, 129; Fox 2008, 153) Poljska omogoča odsotnost z dela v
času verskih praznikov izbrane cerkve ali druge verske skupnosti. Za to področje so
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pomembne določbe o konkordatu med državo in Svetim sedežem. Ta določene verske
praznike Katoliške Cerkve določa za državne dela proste dneve. Verniki ostalih cerkva
ali drugih verskih skupnosti na dneve svojih verskih praznikov lahko izrabijo pravico do
neplačanega prostega dneva. (Rynkowski 2005, 430–431; Fox 2008, 156) Portugalska
posebno pravico do odsotnosti z dela omogoča javnim delavcem. Pravica do tedenskega
dneva počitka sovpada s praznikom prevladujoče katoliške kulture. Dela prosti dnevi
leta so tudi nekateri drugi pomembnejši prazniki Katoliške Cerkve. Državni uradniki in
drugi javni uslužbenci lahko uveljavljajo pravico do odsotnosti z dela na določen dan v
tednu (npr. judje v soboto), dneve v letu ali določene ure v dnevu (npr. muslimani v
petek popoldne), ki imajo v skladu s predpisi njihove cerkve ali druge verske skupnosti
praznični značaj. Za uveljavljanje te pravice morajo biti izpolnjeni trije pogoji. Delavec
mora delati na podlagi fleksibilnega delovnega časa; biti mora član registrirane cerkve
ali druge verske skupnosti, ki je pristojnemu državnemu organu posredovala seznam
svojih prazničnih dni oziroma delov dni; in v celoti mora nadoknaditi delovne ure, ki
mu do predpisanega delovnega časa manjkajo zaradi prakticiranja njegovega verskega
prepričanja. (Canas 2005, 458; Fox 2008, 123) Avstrijska, irska, madžarska, poljska in
portugalska ureditev kot dela proste dneve določajo najpomembnejše praznike največje
cerkve v državi. Ob tem posameznikom omogočajo, da si določeno število prostih dni
svobodno izberejo tudi v času praznikov ostalih cerkva ali drugih verskih skupnosti.
Institut dneva počitka za zagotavljanje odmora in verske dejavnosti se mora vsaj delno
prilagoditi manjšinskim veram oziroma kulturam v državi. Ta dan navadno sovpada s
tedenskim prazničnim dnem, ki je ukoreninjen v prevladujoči veri oziroma kulturi
posamezne družbe. Sobota je osrednjega pomena za judovsko tradicijo. Njeno
praznovanje se začne v petek ponoči. To je dan, ki se mora močno razlikovati od drugih
dni v tednu. Judovska sobota je utemeljena na globokem razumevanju narave človeka,
ki ljudi težko spušča iz primeža dnevne rutine in režima dela. Tega primeža se more
človek osvoboditi samo s pomočjo strogega verskega pravila. Brez te verske dolžnosti
dan počitka in praznovanja hitro degenerira v povsem običajen delovni dan. Judovska
sobota pomeni posvetitev človekovega časa bogočastju, kultiviranju in druženju z
bližnjimi. Glavna obveznost krščanske nedelje je udeležba pri sveti maši oziroma pri
bogoslužju v cerkvi. Teološko ni povsem nedvoumno, da nedeljsko obveznost sestavlja
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tudi dolžnost počitka od dela. Pomen nedelje so prvi kristjani videli izključno v
bogočastju in molitvi. Prepoved dela ni bila sestavni del praznovanja nedelje. Takšna
prepoved se je prvim kristjanom zdela celo preveč judovska, kot nezaželeno vračanje v
starozavezne okvire vernosti. Tudi islam petka ne določa za dan počitka od dela. Pomen
petka je v javni in skupinski molitvi vernikov. Molitev je namreč eden izmed stebrov
islama in dolžnost človeka je moliti petkrat na dan. Večinsko prepričanje v družbi dan
počitka sicer lahko določi popolnoma po svojem okusu. Vendar je ta odločitev veliko
bolj legitimna, če se pri tem upošteva tudi interese in občutja manjšinskih prepričanj.
Kolektivni vidik manjšinskih prepričanj oziroma pravni položaj manjšinskih cerkva ali
drugih verskih skupnosti je dolžna zaščititi predvsem država. Te organizacije imajo
namreč pomemben vpliv na blagostanje posameznikov pod njeno jurisdikcijo. (Gavison
idr. 2009, 187–195)
Možnost izbire do odsotnosti z dela v času verskih praznikov preprečuje oziroma
odpravlja diskriminacijo med pripadniki različnih verskih prepričanj in zagotavlja bolj
polno uresničevanje svobode veroizpovedi. Pravna zaščita verske svobode je na
področju pravice do dneva počitka in praznovanja verskega praznika osredinjena
predvsem na odpravljanje diskriminacije med pripadniki različnih verskih ali
svetovnonazorskih prepričanj. V okviru mednarodne kodifikacije človekovih pravic in
temeljnih svoboščin so pravici do javnega praznovanja verskih praznikov nasprotovali
zlasti delegati komunističnih držav. Versko ali svetovnonazorsko prepričanje je bilo
zanje zasebna stvar posameznika, zato naj vera ali svetovni nazor na področje javnega
in kolektivnega ne bi sodila niti v obliki praznovanja verskih praznikov. Moderna
država se vprašanju dela prostih dni ne more izogniti. Po eni strani namreč sama
nastopa kot delodajalka, po drugi strani pa je dolžna regulirati odnose v multikulturni
družbi. Za vrednostno nevtralno državo dela prosti dnevi ne pomenijo privilegiranja
določene cerkve ali druge verske skupnosti, čeprav morda sovpadajo z verskimi
prazniki. Posamezna nacionalna določila in mednarodno pravo je pri zaščiti svobode
vere posameznika na področju državno priznanih dela prostih dni, ki ne sovpadajo s
prazniki posameznih cerkva ali drugih verskih skupnosti, praviloma zelo zadržano. To
še posebej velja v primerih, ko posameznik z določenim pravnim aktom (npr. s pogodbo
o zaposlitvi) sam prostovoljno sprejme obveznosti, ki so v nasprotju z njegovimi
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verskimi dolžnostmi. Takšno sodno prakso je potrdila tudi KČPSE, in sicer v zadevi
Stedman proti Združenemu kraljestvu iz leta 1997. Vsekakor so z vidika svobode
veroizpovedi popolnoma nesprejemljiva tista dejanja države, ki posamezniku
onemogočajo praznovanje verskih praznikov. Takšni so primeri Kitajske, ki
prepoveduje

praznovanje

božiča,

Bangladeša,

ki

prepoveduje

praznovanje

tradicionalnih budističnih praznikov, in Bolgarije, ki ima odklonilen odnos do
praznovanja ramadana in obrednega obrezovanja dečkov. (Taylor 2005, 280–282) Z
možnostjo izbire dela prostega dneva se omogoča delavcu izpovedovati vero v okviru
določenega verskega praznika. Deklaracija Združenih narodov o verski strpnosti iz leta
1981 posamezniku priznava pravico do dneva počitka in verskih praznikov v skladu z
njegovim verskim ali svetovnonazorskim prepričanjem. Ta pravica posameznikov ne
pomeni dolžnosti, da država določene verske praznike razglasi za dela proste dneve. Po
drugi strani pa rešitev, da nobeden izmed verskih praznikov v državi ni priznan za dela
prost dan in smejo delavci za verske namene sami izbirati svoj prosti dan, ni praktična
oziroma ni v korist družbenega življenja. Poleg tega je potrebno razlikovati med pravico
do dela prostega dneva in pravico do verskega praznika. Z vidika verske svobode se
dolžnost države namreč razteza le na zagotavljanje možnosti do izpovedovanja vere v
okviru verskega praznika. (Temperman 2010, 231–236) Pravica do dela prostega dneva
v času verskega praznika ni nujna sestavina svobode vere. Vendar lahko pomembno
pozitivno prispeva k ravni uživanja te človekove pravice in temeljne svoboščine.
Nemčija sicer priznava določeno število verskih praznikov za dela proste dneve, vendar
njihova izbira ni prepuščena posameznemu delavcu. V Nemčiji velja ustavna dolžnost
države, da zaščiti nedeljo in državno priznane dela proste dneve kot dneve počitka od
dela in dneve verske vzgoje. Ta dolžnost države ne oblikuje pravice posameznika
uveljavljati katerikoli verski praznik za svoj dela prost dan, zlasti ne v nasprotju z
določbami njegove pogodbe o zaposlitvi. Navedena ustavna dolžnost nalaga državi le
priznanje razumnega števila verskih praznikov za dela proste dneve v državi. (Barnstedt
2008, 101; Fox 2008, 129) Tudi Velika Britanija ne pozna pravice do odsotnosti z dela
v času verskih praznikov po izbiri posameznika. S tem v zvezi je pomemben primer
učitelja muslimanske vere, ki je v petek popoldne predčasno brez dovoljenja zapustil
delovno mesto, da bi se lahko udeležil obvezne molitve v mošeji. Sodišče je razsodilo,
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da delavec nima pravice samovoljno zapustiti delovnega mesta brez izgube plačila za
delo, saj delodajalec upravičeno pričakuje njegovo navzočnost znotraj dogovorjenega
delovnega režima. (McClean 2005, 570; Fox 2008, 120) Značilnost nemške in britanske
ureditve, da posamezniku ne dodeljujeta pravice do prostega dneva v času verskega
praznika izbrane verske skupnosti ni kritična z vidika uživanja človekove pravice in
temeljne svoboščine do svobode veroizpovedi. To sta urejeni pravni državi z obsežnimi
delavskimi oziroma individualnimi pravicami, ki posamezniku zagotavljajo visoko
stopnjo uživanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, mdr. tudi verske svobode.
V državah članicah EU so praviloma dela prosti dnevi le verski prazniki največjih
oziroma narodno, kulturno in splošnokoristno najpomembnejših cerkva ali drugih
verskih skupnosti. Pravica do odsotnosti z dela v času verskih praznikov v državah
članicah praviloma velja za krščanske praznike. Skladno z načeli in določbami prava
EU je takšno priznanje v celoti dopustno. Vendar je utemeljeno predvsem na
kolektivnih regionalnih družbenokulturnih značilnostih držav članic in ne na osnovi
verskih razlogov ali spoštovanja posameznikove pravice do izbire. Tovrstni pristop je
skladen s pravno politiko EU, ki državam članicam dopušča široko avtonomijo na
področju javne morale. Tudi ESČP razlikuje med priznanjem oziroma privilegiranjem
posamezne cerkve ali druge verske skupnosti kot elementa narodne kulture, ki je pravno
dopustno, in pravno nedopustnim priznanjem, ki temelji na verskih razlogih. (McCrea
2010, 172–173) To je ostanek razsvetljenske miselnosti, da smejo biti politične
odločitve države, ki imajo splošni učinek, sprejete samo na podlagi t. i. javnega razuma
oziroma smejo biti utemeljene izključno na sekularnih razlogih. Javni razum iz javnega
diskurza izloča teološke razloge. Verski razlogi smejo v tem primeru na politične
odločitve države vplivati samo preko sekularnih institutov, kot so npr. narod, kultura,
etika. Pravica do odsotnosti z dela v času praznikov, ki jih določijo cerkve ali druge
verske skupnosti, skratka ni bistveni sestavni del svobode vere. Z vidika uresničevanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin mora pravni red posamezniku zagotoviti zgolj
splošno pravico do odsotnosti z dela. To pravico pa mora posameznik imeti možnost
izkoristi v času verskih praznikov po svoji izbiri, in sicer katerekoli cerkve ali druge
verske skupnosti. Avtonomno pravo Katoliške Cerkve pri tem določa, da ima samo
vrhovna cerkvena oblast pravico uvajati, prestavljati in odpravljati verske praznike ter
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spokorne dneve (ZCP, 1244). Na področju dela prostih dni npr. Nemčija določa
nekatere verske praznike za dela proste dneve na podlagi svojega predpisa in ne na
podlagi možnosti izbire posameznega delavca. V državah članicah EU so namreč dela
prosti praviloma le verski prazniki največjih oziroma narodno, kulturno in
splošnokoristno najpomembnejših cerkva ali drugih verskih skupnosti. Kljub temu
odsotnost z dela na verske praznike po izbiri posameznega delavca poznajo številne
evropske države (Avstrija, Irska, Madžarska, Poljska, Portugalska). Možnost izbire do
odsotnosti z dela v času verskih praznikov namreč zagotavlja bolj polno uresničevanje
svobode veroizpovedi.
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4.

SKLEP

Ugotovili smo, da je prizadevanje za redefinicijo odnosa med državo in cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji že dalj časa trajajoč in med različnimi
dejavniki usklajen upravni, zakonodajni in politični projekt. Namera po omenjeni
spremembi se je začela z dokumentom Analiza ustavno-sodne presoje ZVS in ustavila s
tretjim predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS. Poskus teh sprememb ni
enkraten dogodek, ki bi bil omejen na enega predlagatelja ali en dokument. Daljše
časovno razdobje in vključenost več avtorjev v načrt spreminjanja nas utrjuje v
prepričanju, da redefinicija odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi še vedno ni zaključena. Gre za vedno znova aktualen projekt dela politike,
civilne družbe in stroke.

Predlagana redefinicija ne izpolnjuje zahtev oziroma standardov normativne dejavnosti,
ki veljajo v RS. Prvi in drugi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS in
amandmaji so sicer vložili pristojni vlagatelji in so vsebovali vse predpisane elemente
zakonodajnega predloga, vendar so bila pri tem kršena številna nomotehnična načela.
Kršeno je bilo načelo potrebnosti pravnega urejanja. Vložitev predlogov zakonov so
predlagatelji utemeljevali z zahtevami, ki naj bi jih zakonodajalcu nalagala U-I-92/07.
Ampak USRS je zgolj razveljavilo posamezne določbe ZVS in ob tem ni naložilo še
zakonodajnega dejanja. Pravice in obveznosti s področja svobode veroizpovedi oziroma
odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi bi država mogla še
naprej izvajati brez noveliranja zakona, in sicer neposredno na podlagi odločbe USRS.
Predloga zakonov torej skupini poslank in poslancev nista vložili restriktivno. Kršeno je
bilo tudi načelo samoomejevanja. Predloga zakonov sta posegla na področje identitete
cerkva ali drugih verskih skupnosti, njihove registracije, opravljanja verske dejavnosti,
financiranja, zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih, uporabe verskih
objektov in spoštovanja verskih praznikov. Uveljavitev takšne zakonodaje bi pomenila
korenite spremembe za obstoječo ureditev verske svobode. Predlagatelji so trdili, da z
novelama rešujejo vprašanja, ki so se pojavila v praksi. Po njihovem mnenju so to
vprašanja, zaradi katerih je oteženo ali celo onemogočeno izvrševanje nekaterih
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posebnih pravic iz ZVS, vendar teh vprašanj konkretno ne predstavijo in ne utemeljijo.
Brez jasno razvidnega razloga torej želijo močno poseči v družbena razmerja ter
človekove pravice in temeljne svoboščine. Vsebinsko je izvedeni poskus redefinicije
kršil načelo transparentnosti. Zakonodajnemu postopku oblikovanja in priprave obeh
predlogov zakona o spremembah in dopolnitvah ZVS sicer ni mogoče očitati, da so bile
cerkve ali druge verske skupnosti in ostala zainteresirana javnost iz njega izključeni. O
poteku postopka so bili redno obveščeni splošna javnost in predstavniki cerkva ali
drugih verskih skupnosti, ki so imeli možnost posredovanja svojih stališč poslancem.
Problematično pa je, da so pristojni organi zakonodajni postopek ves čas vodili na
način, ki je predlagatelju zagotavljal uveljavljanje izključno lastnih rešitev in
preglasovanje vseh nasprotnih predlogov. Pri vključevanju zainteresirane javnosti
deležniki postopka niso upoštevali načela odzivnosti. Cerkva ali drugih verskih
skupnosti niso obveščali o razlogih neupoštevanja njihovih pripomb na vložena
zakonodajna predloga.
Nadalje predlagana redefinicija prekomerno in avtoritarno posega na področje
avtonomnega opravljanja verske dejavnosti. Nekateri njeni cilji neposredno zadevajo
posamezne izraze verske dejavnosti, ki so predmet avtonomne ureditve in življenja
cerkva ali drugih verskih skupnosti, da zaščitijo svobodo delovanja cerkva ali drugih
verskih skupnosti. To nam zelo jasno pokaže že vzorčni vpogled v versko dejavnost
najpomembnejših oziroma najbolj avtohtonih cerkva ali drugih verskih skupnosti v
Sloveniji (t.j. Katoliške Cerkve, Srbske pravoslavne cerkve, Evangeličanske cerkve,
Islamske skupnosti in Judovske skupnosti), ki izhaja iz ZCP, USPC, UEC, SIS in SJS.
Vodstvena služba Katoliške Cerkve npr. obsega podeljevanje verskih služb. Njena
posvečevalna služba mdr. vključuje vzdrževanje svetih krajev. To so kraji, ki so z
obredom posvetitve ali blagoslovitve izvzeti iz posvetne rabe in določeni za bogočastje,
kot npr. cerkve, kapele, svetišča, oltarji in pokopališča. V posvečevalno (bogoslužno)
dejavnost spada še obhajanje svetih časov. To so verski prazniki (npr. nedelje),
zapovedani dnevi, spokorni dnevi (npr. petki) in postni čas. Versko dejavnost Katoliške
Cerkve predstavljajo tudi njena premoženjska dejanja. Pri tem gre za pridobivanje,
posedovanje, upravljanje in odtujevanje premoženja za potrebe opravljanja vodstvene,
učiteljske in posvečevalne službe. Med nameni, zakaj ima Katoliška Cerkev
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premoženje, je v ospredju opravljanje božje službe, vzdrževanje klerikov, apostolat in
dobrodelnost. Učiteljska dejavnost Srbske pravoslavne cerkve npr. obsega prizadevanje
za širjenje pravoslavne vere in skrb za napredek verske književnosti. Pri tem moramo
izrecno izpostaviti vodenje poslov v zvezi s prevodi in izdajanjem Svetega pisma, del
svetih očetov, del ekumenskih in krajevnih zborov cerkve in izdajanje bogoslužnih
knjig. Pomemben del njene posvečevalne (bogoslužne) dejavnosti je gradnja cerkva,
kapel in pokopališč in posvečevanje cerkva. Samostojno skupino izrazov verske
dejavnosti Srbske pravoslavne cerkve predstavljajo tudi premoženjska dejanja, zlasti
upravljanje in razpolaganje s premoženjem cerkve za namen uresničevanja verskih
ciljev. Med verska premoženjska dejanja spadajo vzdrževanje, oskrbovanje in
okraševanje cerkva, župnijskih domov, zvonikov, pokopališč in dvorišč.
V primeru vodstvenih dejanj Evangeličanske cerkve menimo, da ta mdr. obsegajo
nameščanje in odpuščanje duhovnikov. Oznanjevanje evangelija predstavlja njeno
celotno dušno pastirstvo oziroma pastoralno delo. To poteka v obliki izdajanja verske
literature, učbenikov in glasil, kot so pesmarice, molitveniki, katekizem, veroučne
knjige, koledar, Sveto pismo, tiskovine in spominski listi. Posvečevalna (bogoslužna)
dejanja mdr. predstavljajo določanje verskih praznikov in blagoslovitve ter posvetitve
verskih objektov in predmetov. Premoženjska dejanja so posebna skupina izrazov
verske dejavnosti Evangeličanske cerkve. Zagotavljajo vzdrževanje verskih objektov in
samostojno upravljanje s skladi, premičninami in nepremičninami v skladu z osnovnimi
verskimi načeli. Vzgojno-izobraževalna in strokovna dejanja Islamske skupnosti
obsegajo razvijanje in ohranjanje islamske zavesti, morale in človeškega dostojanstva.
Vključujejo razvijanje islamske kulture in tradicije v duhovnem in materialnem
življenju, predstavljanje islama kot vere in islamske zgodovine, kulture in civilizacije.
To je okvir za ustanavljanje, izgradnjo in vzdrževanje verskih šol in drugih vzgojnoizobraževalnih organizacij in ustanov in distribucijo ter prodajo verske literature in
verskega tiska. Posebno skupino izrazov verske dejavnosti sestavljajo bogoslužna
dejanja (t. j. verska dejanja v ožjem pomenu), med katere mdr. uvrščamo ustanavljanje,
izgradnjo in vzdrževanje mesdžidov in džamij. Posebno skupino izrazov verske
dejavnosti Islamske skupnosti predstavljajo tudi premoženjska dejanja, katerih cilj je
ohranjanje in razvijanje materialnih dobrin verske skupnosti. Premoženje verske
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skupnosti je dovoljeno uporabljati izključno za izvajanje dejavnosti in doseganje ciljev
skupnosti. Konkretno to pomeni vzdrževanje džamij, mesdžidov in drugih verskih
objektov. Tudi v primeru Judovske skupnosti Slovenije premoženjska dejanja verske
skupnosti štejejo za samostojni izraz verske dejavnosti. Mednje prištevamo zlasti
ohranjanje in negovanje judovske kulturne in materialne dediščine.

Predlagatelj redefinicije si skratka ni prizadeval, da bi bili cilji predlogov zakonov za
cerkve ali druge verske skupnosti čim bolj sprejemljivi, t. j. usklajeni z njihovo
avtonomno ureditvijo. Iz avtonomne ureditve in življenja Katoliške Cerkve, Srbske
pravoslavne cerkve, Evangeličanske skupnosti, Islamske skupnosti in Judovske
skupnosti izhaja, da so teze za redefinicijo na področju opravljanja pridobitne dejavnosti
v nasprotju s svobodo delovanja cerkva ali drugih verskih skupnosti. Pri vseh cerkvah
ali drugih verskih skupnostih je namreč upravljanje s premoženjem del njihove
osnovne, t. j. verske dejavnosti. Namen kolektivnega vidika svobode vere oziroma
odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi je zagotoviti svobodo,
samostojnost in avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti na področju poučevanja,
bogoslužja, kadrovanja, organiziranja in upravljanja materialnih dobrin. Vsakršno
omejevanje svobodne gospodarske pobude otežuje oblikovanje zadostnih in stabilnih
virov financiranja cerkva ali drugih verskih skupnosti. Nadalje je razhajanje med tezami
za redefinicijo in avtonomno ureditvijo ter življenjem cerkva ali drugih verskih
skupnosti razvidno na področju prepovedi istovetenja države z njimi. Teze za
redefinicijo predvidevajo režim, ki s prepovedjo zaposlovanja verskih uslužbencev v
javnem sektorju otežuje versko duhovno oskrbo nekaterih kategorij upravičencev. Poleg
tega teze za redefinicijo vnašajo pravno negotovost, v kolikšni meri smejo cerkve ali
druge verske skupnosti pri zaposlovanju verskih uslužbencev diskriminirati na podlagi
etične drže. Iz tez za redefinicijo razberemo samo, da je za določeno delovno mesto
mogoče predpisovati pripadnost določeni verski doktrini. Ob tem ostaja dvom, ali je
dovoljeno istočasno zahtevati določeno nravnost praktične življenjske drže verskih
uslužbencev. V tujini je odgovor na to vprašanje večinoma pritrdilen. Slovenska
zakonodaja s področja varstva pred nedovoljeno diskriminacijo pa temu zgledu
neposredno in izrecno ne sledi. Predlagana redefinicija odnosa med državo in cerkvami
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ali drugimi verskimi skupnostmi skratka ne dosega predpisanega standarda pravnosti in
demokratičnosti na nacionalnem nivoju.
Poskušana redefinicija odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
odstopa tudi od načel mednarodnega in evropskega prava. EU je dolžna s cerkvami,
verskimi

združenji

ali

skupnostmi,

svetovnonazorskimi

in

nekonfesionalnimi

organizacijami vzdrževati odprt, pregleden in reden dialog. Ta dolžnost komuniciranja s
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi se razteza na vsa področja delovanja
nadnacionalnih inštitucij in nacionalnih organov držav članic EU. Državni organi RS so
s Katoliško Cerkvijo in posledično, t. j. zaradi načela enakosti, z vsemi cerkvami ali
drugimi verskimi skupnostmi dolžni sodelovati v skladu z določbami mednarodnega
sporazuma s Svetim sedežem. Stranki SRSSSPV sta se zavezali k sodelovanju pri
napredku človekove osebe in skupnega dobrega, kar je končni cilj vsake normativne
dejavnosti države. Človekove pravice in temeljne svoboščine, ustavne vrednote in ves
pravni red so v službi človeka. Stranki sta se zavezali tudi k prizadevanju za
sporazumno reševanje vseh odprtih zadev, ki se bodo pojavile med njima. V prvi vrsti
so to vprašanja, ki so povezana s sprejemanjem in spreminjanjem zakonodaje s področja
svobode veroizpovedi oziroma odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi. Vendar akti, s katerimi so izvršilnoupravni in zakonodajno-politični akterji
pristopili k poskusu redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi, ne dosegajo standarda pravnosti in demokratičnosti na mednarodnem
nivoju. Teze za redefinicijo in vsi trije predlogi zakona o spremembah in dopolnitvah
ZVS ter amandmaji k njim namreč posegajo na področja, ki jih vsebinsko ureja že
SRSSSPV.

Uveljavitev predlaganih zakonodajnih sprememb redefinicije bi tako ogrozila izvajanje
določb mednarodnega sporazuma in pravni položaj Katoliške Cerkve v Sloveniji.
Celoten postopek poskusa redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi
verskimi skupnostmi je zato potencialno odprto vprašanje, ki lahko poslabša odnose s
Svetim sedežem. To velja toliko bolj, ker Slovenija še ni vzpostavila odprtega,
preglednega in rednega dialoga med državo in cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi, k čemur jo mdr. spodbuja pravo EU. Trenutno dialog na tem področju
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poteka zgolj priložnostno in na vljudnostni ravni. Če bi država resnično želela
vzpostaviti učinkovito sodelovanje za napredek človekove osebe in skupnega dobrega, k
čemur se je pravno zavezala, bi s cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi morala
vzpostaviti organizacijsko institucionaliziran in vsebinsko strukturiran dialog. V ta
namen je v letu 2015 VRS sicer ustanovila Svet za dialog o verski svobodi, ki je
sestavljen iz predstavnikov cerkva ali drugih verskih skupnosti, države, stroke in
zainteresirane civilne družbe. Svet se je doslej sestal le na svoji konstitucionalni seji,
zato je še prezgodaj ocenjevati njegov pomen za institucionaliziran in vsebinsko
strukturiran dialog med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi.
Iz navedenega zaključujemo, da hipoteze raziskave nismo uspeli v celoti dokazati.
Hipoteza je predvidevala, da teze za redefinicijo odpravljajo neustavnost obstoječe
zakonske in podzakonske ureditve verske svobode v Sloveniji in jo usklajujejo z
mednarodnopravno obvezujočimi in priporočenimi standardi pluralno demokratične
ureditve v Evropi. Neustavnosti in mednarodnopravne neusklajenosti obstoječe
nacionalne zakonske in podzakonske ureditve svobode vere v RS namreč nismo mogli v
celoti utemeljiti v vseh tistih delih, ki jih naslavljajo teze za redefinicijo. Ob tem
moramo upoštevati, da so sklepi primerjalnopravne analize relativno zanesljivi. Pristopi
strokovnjakov s področja svobode veroizpovedi so namreč zelo različni in močno
pogojeni z ideološkimi prepričanji, politično orientacijo, zgodovino ter kulturo. Prvega
specifičnega cilja raziskave torej nismo dosegli. Z raziskavo pa smo dosegli njen drugi
specifični cilj. Preko analize neustavnosti in mednarodnopravne neusklajenosti
obstoječe nacionalne zakonske in podzakonske ureditve svobode veroizpovedi v RS
smo oblikovali konkretne predloge za normativno dopolnitev oziroma popravek pravne
ureditve odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji.
Ti bodo v primeru uveljavitve pozitivno prispevali k varovanju in uživanju verske
svobode. Te predloge predstavljamo v nadaljevanju sklepa raziskave.
Na področju ureditve odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
oziroma svobode vere predlagamo dopolnitev pozitivnopravne zakonodaje pri
opredelitvi izraza cerkev ali druga verska skupnost. ZVS v 7. členu izraz cerkev ali
druga verska skupnost opredeljuje kot prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih
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oseb iste veroizpovedi, ki se ustanovi z namenom javnega in zasebnega izpovedovanja
te vere ter ima lastno strukturo, organe in avtonomna interna pravila, lastno bogoslužje
ali drugo versko obredje in izpovedovanje vere. V to opredelitev je potrebno vnesti
zahtevo, da veroizpoved svet in človeka razlaga celovito in notranje skladno. Vsebina
vere vsebuje odnos s presežnim in utemeljuje dostojanstvo človeške osebe. Veroizpoved
vsebuje tudi moralna oziroma etična pravila, ki se jim je vernik prostovoljno podreja.
Področje registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti bi morali dopolniti pri pogojih
za registracijo in pristojnostih države za razlikovanje v pravnem položaju med
posameznimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Svoboda veroizpovedi se
uresničuje tudi kolektivno, torej preko pravice posameznikov, da ustanavljajo cerkve ali
druge verske skupnosti in se vanje povezujejo. ZVS v 13. in 14. členu določa, da pogoji
za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti obsegajo samo določbi o minimalnem
številu ustanoviteljev oziroma vernikov in njihovi povezanosti z RS. Cerkev ali drugo
versko skupnost namreč lahko registrira najmanj deset polnoletnih vernikov,
državljanov RS ali tujcev, ki imajo na ozemlju RS prijavljeno stalno prebivališče. Že v
postopku registracije lahko RS na podlagi 15.–18. člena ZVS zahteva prepoved
delovanje cerkve ali druge verske skupnosti s sodno odločbo, in sicer v primeru, da je
doseganje pridobitnega namena ali izvajanje pridobitne dejavnosti njena izključna
dejavnost. Veljavna ureditev določa le enostopenjsko registracijo cerkva ali drugih
verskih skupnosti.
V odnosu do države imajo torej vse registrirane cerkve ali druge verske skupnosti enake
pravice in dolžnosti. Nobena izmed registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti ne
uživa posebnih pravic, ugodnosti oziroma legalnih privilegijev. Obstoječe pogoje za
registracijo bi bilo smiselno dopolniti z zahtevo po predhodnem času delovanja. S tem
bi RS omogočili bolj kvalitetno opravljanje nadzorstvene funkcije pri preprečevanju
zlorabe pravic, ugodnosti in privilegijev, ki jih prinaša položaj registrirane cerkve ali
druge verske skupnosti. Te ugodnosti je mogoče zlahka zlorabiti predvsem na področju
javne varnosti, ker cerkve ali druge verske skupnosti uživajo veliko stopnjo avtonomije
pred neposrednim nadzorstvenim delovanjem državnih organov (npr. inšpekcijskih).
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Status registrirane cerkve ali druge verske skupnosti prinaša številne ugodnosti tudi na
davčnem področju. Davčne olajšave in oprostitve, ki so jih deležne cerkve ali druge
verske skupnosti, lahko predstavljajo resno motnjo na svobodnem trgu, če cerkve ali
druge verske skupnosti namesto nepridobitne verske opravljajo v obsežnem obsegu tudi
pridobitno dejavnost. Predpisani predhodni čas delovanja bi posegel v svobodo
delovanja novonastalih cerkva ali drugih verskih skupnosti, zato moramo v obstoječo
ureditev uvesti še drugo stopnjo registracije. Prva stopnja registracije bi cerkvam ali
drugim verskim skupnostim zagotovila pravno osebnost in s tem možnost biti subjekt
kolektivnega vidika verske svobode. Za registracijo na tej stopnji ne bi smel veljati
pogoj predhodnega časa delovanja; s tem bi bila tudi za novonastale cerkve ali druge
verske skupnosti svoboda delovanja neokrnjena. Vse cerkve ali druge verske skupnosti
bi lahko nemoteno opravljale versko dejavnost na kultnem, izobraževalnem,
dobrodelnem, kulturnem, administrativnem in premoženjskem področju. Pogoj
predhodnega časa delovanja bi uvedli za drugo stopnjo registracije. Cerkvam ali drugim
verskim skupnostim, registriranim na tej višji stopnji, bi država nudila pravice,
ugodnosti in privilegije, ki presegajo področje verske dejavnosti oziroma vsebino
svobode vere. Ta stopnja bi morala vsebovati zlasti državne spodbude cerkvam ali
drugim

verskim

skupnostim

za

njihovo

okrepljeno

delovanje

na

področju

splošnokoristnih dejavnosti (npr. v javnem šolstvu, zdravstvu, socialnem varstvu,
kulturi) oziroma na področju programov socialne države iz 2. člena URS. Te spodbude
bi lahko obsegale obsežne davčne olajšave in oprostitve ter neposredno državno
finančno podporo. S tem bi država vzpostavila nevtralno, razumno in stvarno
utemeljeno razlikovanje med cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Zagotovila bi
si učinkovite partnerje pri gradnji socialne države oziroma družbe blagostanja. Država
bi s tem spodbujala cerkve ali druge verske skupnosti k odgovornemu delovanju v
civilni družbi. Motivirala bi jih k dejavnemu sodelovanju pri ustvarjanju kulture
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter k razvoju pluralne demokracije.
Področje istovetenja države in cerkva ali drugih verskih skupnosti bi bilo potrebno
dopolniti pri opredelitvi izraza laičnost države oziroma njene ločenosti od cerkva ali
drugih verskih skupnosti, nevtralnosti do verskih prepričanj in prepovedi izrekanja o
verskih vprašanjih. ZVS v 4. členu izraz laičnost države opredeljuje kot ločenost države
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od cerkva ali drugih verskih skupnosti, njeno nevtralnost do verskih prepričanj in
prepoved, da se država izreka o verskih vprašanjih. V to opredelitev bi morali vnesti
razlago, da laičnost pomeni prepoved delovanja države na področju verske dejavnosti, t.
j. zlasti na področju kulta in eksistencialnih vrednot človeka. Pojasniti bi bilo potrebno,
da država ne sme moralno ali materialno podpirati tovrstne dejavnosti cerkva ali drugih
verskih skupnosti ali verskih uslužbencev. Razložiti bi morali, da je navzočnost verskih
simbolov in podob v javnem prostoru prepovedana samo v primeru, če to za
posameznika pomeni neizogibnost prisilnega soočenja z njimi, brez možnosti izognitve,
in ima to soočenje za konkretnega posameznika pomemben vpliv na pravico imeti vero
ali prepričanje oziroma je ali ga ne imeti. Pojasniti bi bilo potrebno, da je prepovedano
institucionalno in funkcionalno povezovanje države in cerkva ali drugih verskih
skupnosti. Primeri takšnega povezovanja so državno-verske inštitucije z javnimi
pristojnostmi ali delitev suverenih pristojnosti države s cerkvami ali drugimi verskimi
skupnostmi na področju zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Laičnost zahteva,
da je država v očeh razumnega opazovalca odmaknjena od statusa in delovanja cerkva
ali drugih verskih skupnosti. To pomeni, da se zaradi politike države na verskem
področju objektivno gledano nihče ne sme v družbi počutiti zapostavljen oziroma manj
zaželen. Končno bi bilo potrebno tudi poudariti, da laičnost oziroma ločenost države in
cerkva ali drugih verskih skupnosti in vrednostna nevtralnost države obsegajo dolžnost
moralne in materialne oziroma finančne podpore cerkva ali drugih verskih skupnosti in
verskih uslužbencev, če to krepi načelo socialne države in druge ustavne vrednote ter
človekove pravice in temeljne svoboščine oziroma je samo po sebi splošnokoristno.
Cerkve ali druge verske skupnosti in verske uslužbence mora država dejavno podpirati
pri krepitvi javnega šolstva, zdravstva, socialnega varstva, prosvete, pravne in
demokratične ter državljanske zavesti ipd. Pri tem je država upravičena in ponekod celo
dolžna razlikovati med posameznimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi na
podlagi stvarno utemeljenih in razumskih razlogov. S tem namreč dosega večjo
učinkovitost odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi pri
zagotavljanju produktov in storitev socialne države. V tem oziru sme država različno
obravnavati
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Področje državnega sofinanciranja dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti je
smiselno dopolniti pri dodeljevanju namenske državne finančne podpore. Trenutna
ureditev državne finančne podpore cerkvam ali drugim verskim skupnostim na podlagi
ZVD, Vojaškega pravilnika, Policijskega pravilnika in Zaporniškega pravilnika obsega
oblike namenske pomoči, nenamenske pomoči in davčnih olajšav ter oprostitev.
Namenska izplačila države za sofinanciranje osnovne dejavnosti registriranih cerkva ali
drugih verskih skupnosti obsegajo organizacijo Vojaškega vikariata Generalštaba
Slovenske vojske, koordinacijo verske duhovne oskrbe v policiji, ki jo opravlja
uslužbenec generalne policijske uprave, zagotavljanje materialnih pogojev, prejemanje
knjig in literature z versko vsebino, organizacijo in plačilo za opravljeno delo verske
duhovne oskrbe v zavodih za prestajanje kazni, zagotavljanje prostorskih in tehničnih
pogojev, prejemanje knjig z versko vsebino in finančna sredstva za organiziranje verske
duhovne oskrbe v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih, ki opravljajo
institucionalno varstvo in finančno pomoč za plačilo prispevkov zavarovanca za
socialno varnost uslužbencev cerkva ali drugih verskih skupnosti. Namenska izplačila
države registriranim cerkvam ali drugim verskim skupnostim lahko obsegajo tudi
gmotno podporo njihovi splošnokoristni dejavnosti. Sem spadajo izplačila za
financiranje oziroma sofinanciranje, in sicer izvajanja programa javnih vzgojnih in
izobraževalnih programov šol, varovanja nepremične in premične kulturne dediščine
(npr. cerkva, arhivov) in ohranjanja inštitucij nacionalnega oziroma narodnega pomena
(npr. Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, verskih muzejev). V skladu z 20. členom
ZPPVS so pravno dopustna tudi nenamenska državna izplačila cerkvam ali drugim
verskim skupnostim. Na podlagi 9. člena ZDDPO, 42. člena ZDDV, 8. člena ZDavNepr
in 9. člena ZDDD, davčne olajšave in oprostitve registriranih cerkva ali drugih verskih
skupnosti obsegajo oprostitev davka od dohodkov pravnih oseb pri opravljanju
nepridobitne dejavnosti, oprostitev davka na dodano vrednost pri zagotavljanju osebja
za zdravstvene, socialnovarstvene, vzgojne in izobraževalne namene ter oprostitev za
blago in storitve, ki jih cerkve ali druge verske skupnosti zagotavljajo svojim vernikom,
oprostitev davka na nepremičnine za sakralne objekte in oprostitve davka na dediščine
in darila. Na podlagi 66. in 142. člena ZDoh ter 59. člena ZDDPO, fizična ali pravna
oseba lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi
za verske namene oziroma cerkvam ali drugim verskim skupnostim do zneska, ki
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ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu. Fizična oseba lahko
zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v
letno davčno osnovo, določi za financiranje verskih namenov oziroma cerkva ali drugih
verskih skupnosti.
Cerkve ali druge verske skupnosti se na podlagi 29. člena ZVS financirajo tudi z
upravljanjem svojega premoženja, iz prispevkov mednarodnih organizacij, katerih
članice so, in z zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Oblike obstoječih ureditev državne
finančne podpore cerkvam ali drugim verskim skupnostim bi morali dopolniti z
namenskimi izplačili za plače verskih uslužbencev (npr. duhovnikov) in delavcev javnih
splošnokoristnih inštitucij v lasti cerkva ali drugih verskih skupnosti (npr. učiteljev,
socialnovarstvenih delavcev, zdravniškega osebja, karitativnih delavcev, kulturnih
delavcev). S tem bi država pomembno prispevala k številčnosti, konkretnosti in
različnosti virov financiranja cerkva ali drugih verskih skupnosti glede na stvarno
utemeljene razlike med njimi. Cerkve ali druge verske skupnosti bi razpolagale z dovolj
velikimi, predvidljivimi in stabilnimi sredstvi za učinkovito svobodno delovanje. Tako
dopolnjeni model državne finančne podpore še vedno ne bi nedopustno silil
posameznika, da proti svoji volji iz lastnih sredstev neposredno podpira določeno
versko dejavnost oziroma cerkev ali drugo versko skupnost. Področje financiranja
osnovne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti bi bilo s tem dejavno vpeto v
odgovornost države za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti
svobode veroizpovedi (element človečnosti) in v koristnost cerkva ali drugih verskih
skupnosti za celotno družbo (element preudarnosti).
Področje zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih bi morali dopolniti pri
vprašanjih kolektivnega delovnega prava, diskriminiranja pri zaposlovanju in lojalnosti
do etosa cerkve ali druge verske skupnosti. Veljavna ureditev zaposlovanja v cerkvah
ali drugih verskih skupnostih v skladu z 9. členom ZVS vključuje njihovo samostojno
odločanje o imenovanju in pristojnostih svojih duhovnikov ter drugih svojih verskih
uslužbencev. Obstoječo avtonomijo cerkva ali drugih verskih skupnosti na področju
zaposlovanja bi morali dopolniti z izvzetostjo cerkva ali drugih verskih skupnosti iz
določenih institutov kolektivnega delovnega prava. Pravica do povezovanja verskih
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uslužbencev v sindikat, dolžnost pogajanja s sindikati in sklepanje kolektivnih pogodb z
njimi ter nujnost kolektivnega reševanja delovnih sporov so neskladni z naravo oziroma
identiteto cerkva ali drugih verskih skupnosti. Cerkvam ali drugim verskim skupnostim
bi bilo potrebno zagotoviti tudi pravico do diskriminiranja na podlagi vere, spola,
spolne usmerjenosti ali drugih osebnih okoliščin pri zaposlovanju, če je določena
okoliščina bistveno povezana z opravljanjem del in nalog na konkretnem delovnem
mestu. Poleg tega bi bilo cerkvam ali drugim verskim skupnostim nujno omogočiti, da
od uslužbencev, ki so zaposleni v okviru splošnokoristne dejavnosti cerkva ali drugih
verskih skupnosti, zahtevajo tudi praktično izkazovanje lojalnosti svojemu verskemu
etosu.
Področje graditve in uporabe verskih objektov bi bilo primerno dopolniti pri ureditveni
in varstveni pristojnosti države ter njeni dolžnosti zaščite verskih objektov. Obstoječa
ureditev pravice do graditve in uporabe verskih objektov obsega svobodo cerkva ali
drugih verskih skupnosti graditi in vzdrževati prostore in stavbe za bogoslužje, druge
verske obrede in druga zbiranja ter prosto dostopati do vseh prostorov in stavb v svoji
lasti ali posesti. Trenutna ureditev nadalje določa, da je v novih urbanističnih predelih
pri pripravi prostorskega akta glede predvidene prostorske ureditve potrebno pridobiti in
sporazumno uskladiti potrebe, priporočila in interese cerkva ali drugih verskih
skupnosti, in sicer ob upoštevanju številčnosti njihovih vernikov. To velja zlasti za
predele, ki so namenjeni za stanovanje in prebivanje. Skladno z veljavno ureditvijo iz
26. člena ZVS mora pripravljavec prostorskega akta v predlogu oceniti potrebo po
verskih objektih. Obstoječo ureditev bi bilo potrebno dopolniti s pojasnilom, da
prostorski ureditveni pogoji, varstveni režimi in registracijski postopki države ne smejo
onemogočati ali močno oteževati običajnega in tradicionalnega izražanja vere v okviru
uporabe verskih objektov. Tovrstni arbitrarni posegi države se namreč pogosto dogajajo
preko predpisov o varni gradnji, okoljski primernosti, varovanju kulturne dediščine,
arhitekturne vključenosti in neogrožanja javnega zdravja. V trenutno ureditev svobode
gradnje in uporabe verskih objektov bi bilo potrebno vnesti tudi zavezanost države, da
verske objekte zaščiti pred napadi nestrpnežev in da v okviru izvajanja programov
oziroma projektov varovanja kulturne dediščine namenja pozornost ohranjanju verskega
značaja stavb.
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Področje odsotnosti z dela v času verskih praznikov je smiselno dopolniti z določbo o
svobodi do odsotnosti z dela v času verskih praznikov. Veljavna ureditev namreč
pravice ali svobode do odsotnosti z dela v času verskih praznikov ne ureja. Dopolniti bi
jo bilo potrebno z določbo, ki delavcu zagotavlja možnost izbire, da določeno število
verskih praznikov zanj postane hkrati tudi dela prost dan. Izvrševanje te pravice bi
moralo vsaj okvirno potekati v soglasju z delodajalcem, da se pri njenem izvrševanju
prepreči motenje delovnega procesa in pravice oziroma položaj ostalih delavcev.
Uresničevanje delavčeve izbire bi lahko šlo na račun njegovega rednega letnega
dopusta, drugih dela prostih dni ali na račun obveznosti nadomeščanja ur odsotnosti. Z
dopolnitvijo obstoječe ureditve bi država izpolnila dolžnost ustvarjanja pogojev, da
nihče ni onemogočen ali resno oviran pri javnem in kolektivnem izpovedovanju svojega
verskega prepričanja. Smisel pravice do odsotnosti z dela v času verskih praznikov je
namreč v tem, da ima posameznik možnost uresničevati in izpolnjevati verske pravice
in dolžnosti. To pa običajno zahteva navzočnost in udeležbo pri obredih cerkva ali
drugih verskih skupnosti, ki potekajo na točno določenem kraju ob točno določenem
času (npr. v petek popoldne v džamiji, v soboto v sinagogi, v nedeljo v cerkvi). S tem
ima vernik možnost vstopati v sveti čas in prostor (t. i. kairos), ki posvečuje njegovo
osebno življenje.
Predlagane dopolnitve zakonodaje s področja odnosa med državo in cerkvami ali
drugimi

verskimi

skupnostmi

oziroma

verske

svobode

niso

ustavna

ali

primerjalnopravna nujnost. Gre za možnosti, ki so ustavno dopustne in mednarodno
primerljive. V okviru politično zastavljene in vodene redefinicije odnosa med državo in
cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi ti predlogi predstavljajo oziroma zamejujejo
področje sklepanja legalnih in legitimnih eventualnih kompromisov med različnimi
političnimi, ekonomskimi, verskimi in nazorskimi interesi. Veljavne pravne ureditve
navedenega področja namreč ne gre zlahka in nepremišljeno odpirati. Totalitaristične
tendence in usedline slovenske polpretekle zgodovine bi zagotovo deležnike tovrstnega
normodajnega poizkusa lahko kaj hitro zapeljale in potegnile v nižanje varovanja ter
uživanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin na področju svobode vesti. Pri
eventualni redefiniciji odnosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi
zato predlagamo politično preudarnost in pravno zadržanost.
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5.

POVZETEK

V raziskavi analiziramo utemeljenost tez za redefinicijo odnosa med državo in cerkvami
ali drugimi verskimi skupnostmi v RS, ki so jo leta 2010 začeli v koaliciji o sodelovanju
v VRS za mandat 2008–2012, na UVS in v okviru dveh skupin poslank in poslancev
DZRS. Legitimnost redefinicije je odvisna od stanja ustavnosti in mednarodnopravne
primernosti obstoječe nacionalne zakonske in podzakonske ureditve svobode vesti.
Razglašeni cilji redefinicije so namreč odprava protiustavne pravne praznine
neurejenosti pravnega položaja svetovnonazorskih skupnosti; odprava kriterijev za
registracijo cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki jih je razveljavilo USRS; dovolitev
omejene pridobitne dejavnosti cerkvam ali drugim verskim skupnostim; uveljavitev
prepovedi istovetenja države in cerkva ali drugih verskih skupnosti; poenotenje
sofinanciranja osnovne dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti; natančna
opredelitev zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih; razširitev pravice do
graditve in uporabe verskih objektov ter uvedba pravice do odsotnosti z dela v času treh
verskih praznikov. Hipoteze raziskave, da teze za redefinicijo odpravljajo neustavnost
obstoječe zakonske in podzakonske ureditve svobode veroizpovedi v Sloveniji in jo
usklajujejo z mednarodnopravno obvezujočimi in priporočenimi standardi pluralno
demokratične ureditve v Evropi, nismo uspeli v celoti dokazati. Analiza tez z aksiološko
metodo je pokazala, da četrta, peta in šesta teza niso v duhu URS. Pravnosistemska
metoda je opozorila, da prva do vključno sedme teze niso v celoti usklajene z ustavno
ureditvijo verske svobode v RS. Primerjalnopravna metoda je osvetlila, da nobena od
tez, razen sedme, ni v celoti primerljiva z mednarodnopravno ureditvijo svobode vere.
Raziskava je pokazala, da teze odstopajo tudi od standardov demokratičnosti, ki v
Sloveniji veljajo za sprejemanje in spreminjanje zakonodaje. Prvega specifičnega cilja
raziskave torej nismo dosegli. Z raziskavo smo dosegli njen drugi specifični cilj.
Analiza neustavnosti in mednarodnopravne neusklajenosti obstoječe nacionalne
zakonske in podzakonske ureditve svobode veroizpovedi v RS je odkrila konkretne
predloge za normativno dopolnitev oziroma popravek pravne ureditve odnosa med
državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji, ki bi v primeru njihove
uveljavitve pozitivno prispevali k varovanju in uživanju verske svobode. Na področju
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pravnega položaja cerkva ali drugih verskih skupnosti je potrebno pozitivnopravno
zakonodajo dopolniti pri opredelitvi izraza cerkev ali druga verska skupnost. Področje
registracije cerkva ali drugih verskih skupnosti je smiselno dopolniti pri pogojih za
registracijo in pristojnostih države za razlikovanje v pravnem položaju med
posameznimi cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi. Področje istovetenja države in
cerkva ali drugih verskih skupnosti je potrebno dopolniti pri opredelitvi izraza laičnost
države oziroma njene ločenosti od cerkva ali drugih verskih skupnosti, nevtralnosti do
verskih prepričanj in prepovedi izrekanja o verskih vprašanjih. Področje državnega
sofinanciranja dejavnosti cerkva ali drugih verskih skupnosti je smiselno dopolniti pri
dodeljevanju namenske državne finančne podpore cerkvam ali drugim verskim
skupnostim. Področje zaposlovanja v cerkvah ali drugih verskih skupnostih je potrebno
dopolniti pri vprašanjih kolektivnega delovnega prava, diskriminiranja pri zaposlovanju
in lojalnosti do etosa cerkve ali druge verske skupnosti. Področje graditve in uporabe
verskih objektov je smiselno dopolniti pri ureditveni in varstveni pristojnosti države ter
njene dolžnosti zaščite verskih objektov. Področje odsotnosti z dela v času verskih
praznikov pa je potrebno dopolniti z določbo o svobodi do odsotnosti z dela v času
verskih praznikov. Pred to raziskavo znanje na področju razglašenih ciljev redefinicije
še ni bilo konsistentno pridobljeno in znanstveno obdelano za primer uporabnosti v
ustavni ureditvi RS.
Ključne besede: svoboda veroizpovedi, svoboda vesti, cerkev ali druga verska skupnost,
ločitev države in cerkva ali drugih verskih skupnosti, enakost pred zakonom,
svetovnonazorske skupnosti, splošnokoristne organizacije, vrednostna nevtralnost,
laičnost, registracija, financiranje, prazniki.

236

6.

ABSTRACT

The research analyses theses on redefinition of the relation between the state and the
churches or other religious communities in Republic of Slovenia, started in 2010 in the
coalition on participation in the Government of the Republic of Slovenia for the term
2008-2012, the Office for Religious Communities, and within two groups of members
of the Slovenian parliament. Legitimacy of redefinition depends upon the state of
constitutionality and adequacy of existing national laws and regulations on freedom of
conscience and religion with regard to international law. Declared goals of redefinition,
namely, are the following: abolition of unconstitutional lacuna of worldview
communities’ non-regulation; abolition of churches or other religious communities’
registration criteria, annulled by the Slovenian Constitutional Court; allowing churches
or other religious and worldview communities limited gainful activity; enforcement of
banning state identification through churches or other religious or worldview
communities; unification of financing churches or other religious and worldview
communities’ principal activity; precise definition of employment in churches or other
religious and worldview communities; expansion of the right to build and use religious
facilities and introduction of the right to absence from work in time of three religious
holidays. The research hypothesis, that theses for redefinition abolish the
unconstitutionality of existing primary and secondary legal regulation of freedom of
religion, and bring it in line with international legally binding and recommended
standards of Europe's plural democratic order, could not be fully established. Analysis
of theses through axiological method has shown that the fourth, fifth, and sixth thesis
are not in the spirit of Slovenian constitution. Legal-systematic method has pointed out
theses one through seven are not entirely in line with constitutional provisions of
freedom of religion in Slovenia. Comparative legal method has revealed that none of the
theses, save seventh, is fully comparable to international legal regulation of freedom of
religion. Analysis of theses has shown that the theses deviate also from standards of
democraticity as applied in Slovenia for passing and changing of legislation. The first
specific goal of the research was thus not accomplished. Through the research, we have
accomplished its second specific goal. Analysis of unconstitutionality and international
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legal unadjustment of existing national primary and secondary legal regulation of
freedom of religion in Slovenia has uncovered concrete propositions for a normative
completion or correction of legal regulation of the relationship between the state and
churches or other religious communities in Slovenia. In the field of legal position of
churches or other religious communities, positive legislation should be completed in
defining the term church or other religious community. The field of churches or other
religious communities' registration should be completed regarding conditions for
registration of churches or other religious communities, and jurisdiction of state to
diferentiate between individual churches or other religious communities in their legal
position. The field of identification of state and churches or other religious communities
should be completed in defining the term laity of state and its separation from churcher
or other religious communities, neutrality toward religious convictions and prohibition
of statements on religious issues. The field of state co-financing of churches or other
religious communities' activities should be completed in granting allocated financial
support to churcher or other religious communities by the state. The field of
employment within churches or other religious communities should be completed in
questions of collective labour law, employment discrimination and loyalty to ethos of a
church or other religious community. The field of building and use of religious objects
should be completed in regulative and protective jurisdiction of the state and its duty to
protect religious objects. Lastly, the field of work absence in time of religious holidays
should be completed with a provision on freedom of work absence during religious
holidays. Prior to this research, the knowledge in the field of proclaimed redefinition
goals had not been consistently acquired and scientifically examined for the case of
applicability within Slovenian constitutional frame.

Key words: freedom of religion, freedom of conscience, church or other religious
community, separation of state and churches or other religious communities, equality
before the law, worldview communities, public interest organizations, religious
neutrality, secularity, registration, financing, days of celebration.
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PRILOGA 1
Preglednica ureditve odnosa
med državo in verskimi skupnostmi v 197 državah sveta
(Kuru 2009, 247–253)
DRŽAVA
Afganistan

UREDITEV
verska

URADNA VERA
islam

Albanija

sekularna

Alžirija

etablirana

islam

Andora

etablirana

Katoliška Cerkev

Angola

sekularna

Antigva in Barbuda

sekularna

Argentina

etablirana

Katoliška Cerkev

Armenija

etablirana

Armenska cerkev

Avstralija

sekularna

Avstrija

sekularna

Azerbajdžan

sekularna

Bahami

etablirana

Bahrajn

verska

islam

Bangladeš

etablirana

islam

Barbados

sekularna

Belgija

sekularna

Belize

sekularna

Belorusija

etablirana

krščanstvo - ustavno privilegirana

ortodoksna cerkev - pravno
privilegirana

Benin

sekularna

Bolgarija

etablirana

ortodoksna cerkev - ustavno
privilegirana

Bolivija

etablirana

Bosna in Hercegovina

sekularna

Bocvana

sekularna

Katoliška Cerkev

i

Brazilija
Brunej

sekularna
verska

Burkina Faso

sekularna

Burma

sekularna

Burundi

sekularna

Butan

etablirana

Centralnoafriška republika

sekularna

Ciper, grški del

etablirana

islam

budizem

ortodoksna cerkev - ustavno
privilegirana

Ciper, turški del

sekularna

Čad

sekularna

Češka republika

sekularna

Čile

sekularna

Črna gora

sekularna

Danska

etablirana

Demokratična republika
Kongo

luteranska cerkev

sekularna

Dominika

sekularna

Dominikanska republika

etablirana

Katoliška Cerkev

Džibuti

etablirana

islam - pravno privilegiran

Egipt

etablirana

islam

Ekvador

sekularna

Ekvatorialna Gvineja

sekularna

Eritreja

sekularna

Estonija

sekularna

Etiopija

sekularna

Fidži

sekularna

Filipini

sekularna

Finska

etablirana

Francija

sekularna

Gabon

sekularna

Gambija

sekularna

Gana

etablirana

luteranska in ortodoksna cerkev

ii

Grčija

etablirana

Grenada

sekularna

Gruzija

etablirana

ortodoksna cerkev

ortodoksna cerkev - ustavno
privilegirana

Gvajana

sekularna

Gvatemala

etablirana

Katoliška Cerkev - ustavno
privilegirana

Gvineja

sekularna

Gvineja Bissau

sekularna

Haiti

etablirana

Katoliška Cerkev - konkordat

Honduras

etablirana

Katoliška Cerkev - pravno
privilegirana

Hrvaška

etablirana

Indija

sekularna

Indonezija

sekularna

Irak

etablirana

islam

Iran

verska

islam

Irska

sekularna

Islandija

etablirana

luteranska cerkev

Italija

etablirana

Katoliška Cerkev - konkordat

Izrael

etablirana

judovstvo

Jamajka

sekularna

Japonska

sekularna

Jemen

Katoliška Cerkev - konkordat

verska

islam

Jordanija

etablirana

islam

Južna Koreja

sekularna

Južnoafriška republika

sekularna

Kambodža

etablirana

Kamerun

sekularna

Kanada

sekularna

Katar

etablirana

Kazahstan

sekularna

Kenija

sekularna

budizem

iii

Kirgizija

sekularna

Kiribati

sekularna

Kitajska

ateistična

Kolumbija

etablirana

Katoliška Cerkev - konkordat

Komori

etablirana

islam - ustavno privilegiran

Kosovo

sekularna

Kostarika

etablirana

Kuba

ateistična

Kuvajt

etablirana

Laos

ateistična

Latvija

sekularna

Lesoto

sekularna

Libanon

sekularna

Liberija

sekularna

Libija

etablirana

islam

Liechtenstein

etablirana

Katoliška Cerkev

Litva

sekularna

Luksemburg

sekularna

Madagaskar

sekularna

Madžarska

sekularna

Makedonija

sekularna

Malavi

sekularna

Malezija

etablirana

islam

Maldivi

verska

islam

Katoliška Cerkev

islam

Mali

sekularna

Malta

etablirana

Katoliška Cerkev

Maroko

etablirana

islam

Maršalovi otoki

sekularna

Mavretanija

verska

Mavricius

sekularna

Mehika

sekularna

Mikronezija

sekularna

islam

iv

Moldavija

etablirana

ortodoksna cerkev - pravno
privilegirana

Monako

etablirana

Mongolija

sekularna

Mozambik

sekularna

Namibija

sekularna

Nauru

sekularna

Nemčija

etablirana

Nepal

sekularna

Niger

sekularna

Nigerija

sekularna

Nikaragva

sekularna

Nizozemska

sekularna

Norveška

etablirana

Nova Zelandija

sekularna

Katoliška Cerkev

luteranska cerkev

Oman

verska

islam

Pakistan

verska

islam

Palau

sekularna

Palestina

etablirana

Papua Nova Gvineja

sekularna

Paragvaj

etablirana

islam
Katoliška Cerkev - ustavno
privilegirana

Peru

Katoliška Cerkev - ustavno

etablirana

privilegirana
Poljska

etablirana

Katoliška Cerkev - konkordat

Portugalska

etablirana

Katoliška Cerkev - konkordat

Republika Kongo

sekularna

Romunija

sekularna

Ruanda

sekularna

Rusija

sekularna

Salomonovi otoki

sekularna

Salvador

etablirana

Katoliška Cerkev

Samoa

etablirana

krščanstvo - ustavno privilegirano

v

San Marino

sekularna

Sao Tome in Principe

sekularna

Savdska Arabija

verska

Senegal

sekularna

Sejšeli

sekularna

Severna Koreja

ateistična

Sierra Leone

sekularna

Singapur

sekularna

Sirija

sekularna

Slonokoščena obala

sekularna

Slovaška

sekularna

Slovenija

sekularna

Somalija

etablirana

Srbija

sekularna

Sudan

verska

islam

islam

islam

Surinam

sekularna

Svazi

sekularna

Sveta Lucija

sekularna

Sveti Kitts in Nevis

sekularna

Sveti Vincent in Grenadini

sekularna

Španija

etablirana

Katoliška Cerkev - konkordat

Šrilanka

etablirana

budizem

Švedska

sekularna

Švica

sekularna

Tadžikistan

sekularna

Tajvan

sekularna

Tajska

etablirana

Tanzanija

sekularna

Togo

sekularna

Tonga

sekularna

Trinidad in Tobago

sekularna

Tunizija

etablirana

Turčija

sekularna

budizem

islam

vi

Turkmenistan

sekularna

Tuvalu

sekularna

Uganda

sekularna

Ukrajina

sekularna

Urugvaj

sekularna

Uzbekistan

sekularna

Vanuatu

etablirana

Vatikan

verska

krščanstvo - ustavno privilegirano
Katoliška Cerkev

Velika Britanija

etablirana

Anglikanska in Prezbiterijanska cerkev

Venezuela

etablirana

Katoliška Cerkev - konkordat

Vietnam

ateistična

Vzhodni Timor

etablirana

Katoliška Cerkev - ustavno
privilegirana

Zambija

etablirana

Združene države Amerike

sekularna

Združeni arabski emirati

etablirana

Zelenortski otoki

sekularna

Zimbabve

sekularna

krščanstvo

islam

vii

PRILOGA 2
Pomembnejše ustavne in mednarodnopravne določbe
o svobodi veroizpovedi
DOLOČBE USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE:
7. člen
(ločitev države in verskih skupnosti)
Država in verske skupnosti so ločene.
Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.
14. člen
(enakost pred zakonom)
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali
katerokoli drugo osebno okoliščino.
Vsi so pred zakonom enaki.
16. člen
(začasna razveljavitev in omejitev pravic)
S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma
dopustno začasno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. Človekove
pravice in temeljne svoboščine se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja
vojnega ali izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva in tako, da
sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni
pripadnosti, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju,
rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali katerikoli drugi osebni okoliščini.

viii

Določba prejšnjega odstavka ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali
omejevanja pravic, določenih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu.
41. člen
(svoboda vesti)
Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je
svobodno.
Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja.
Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim
otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje
mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske
in druge opredelitve ali prepričanja.
46. člen
(pravica do ugovora vesti)
Ugovor vesti je dopusten v primerih, ki jih določi zakon, če se s tem ne
omejujejo pravice in svoboščine drugih oseb.
63. člen
(prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k
nasilju in vojni)
Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi
neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva
in nestrpnosti.
Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

ix

123. člen
(dolžnost sodelovanja pri obrambi države)
Obramba države je za državljane obvezna v mejah in na način, ki ga določa
zakon.
Državljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali humanitarnih nazorov
niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju vojaških obveznosti, je treba omogočiti, da
sodelujejo pri obrambi države na drug način.

DOLOČBE MEDNARODNEGA PRAVA:
18. člen Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948
Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica vključuje
svobodo spreminjati prepričanje ali vero, kakor tudi njuno svobodno, javno ali zasebno
izražanje, bodisi posamezno ali v skupnosti z drugimi, s poučevanjem, z izpolnjevanjem
verskih dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem obredov.
18. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966

Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Ta pravica vsebuje
svobodo imeti ali sprejeti vero ali prepričanje, po svoji izbiri in svobodo izražati svojo
vero ali prepričanje posamično ali v skupnosti z drugimi, javno ali zasebno, z
bogoslužjem, z izpolnjevanjem verskih in ritualnih obredov in poučevanjem.
Nihče ne more biti prisiljen k nečemu, s čimer bi bila kršena njegova pravica
imeti ali sprejeti vero ali prepričanje po lastni izbiri..
Glede svobodnega izražanja vere ali prepričanja so dopustne le tiste omejitve, ki
jih določa zakon, in so potrebne za zavarovanje javne varnosti, reda, zdravja ali morale,
ali pa temeljnih pravic in svoboščin drugih.
Države pogodbenice tega Pakta se zavezujejo spoštovati pravico staršev oziroma
zakonitih skrbnikov, da svojim otrokom zagotovijo tisto versko in moralno vzgojo, ki je
v skladu z njihovim lastnim prepričanjem.

x

1. člen Konvencije o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih iz leta 1958 in
Konvencije proti diskriminaciji v izobraževanju iz leta 1960
V tej Konvenciji pomeni izraz »diskriminacija« kakršno koli razlikovanje,
izključevanje, omejevanje ali dajanje prednosti, ki ima, ker je oprto na razlike v rasi,
barvi kože, spolu, jeziku, veri, narodnem ali socialnem poreklu, gospodarskem položaju
ali rojstvu, za namen ali učinek onemogočiti ali poslabšati enako ravnanje z vsemi
ljudmi…
14. člen Konvencije o otrokovih pravicah iz leta 1989
Države pogodbenice spoštujejo otrokovo pravico do svobode misli, vesti in
veroizpovedi.
Države pogodbenice spoštujejo pravice in dolžnosti staršev oziroma zakonitih
skrbnikov, da otroka pri uveljavljanju te pravice usmerjajo na način, prilagojen
njegovim razvojnim možnostim.
Glede svobodnega izražanja veroizpovedi ali prepričanja so dopustne le tiste
omejitve, ki jih določa zakon in ki so nujne za zavarovanje državne varnosti, javnega
reda, zdravja ali morale ali pa temeljnih pravic in svoboščin drugih.
9. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1950

Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Ta pravica
vključuje svobodo spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, da človek bodisi sam ali
skupaj z drugimi ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali prepričanje v bogoslužju,
pouku, praksi in verskih obredih.
Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja se sme omejiti samo v primerih, ki
jih določa zakon, in če je to nujno v demokratični družbi zaradi javne varnosti, za
zaščito javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in svoboščin drugih.

xi

2. člen Protokola št. 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
iz leta 1952
Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju funkcij, ki
so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da
zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim
lastnim verskim in filozofskim prepričanjem.
17. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije iz leta 2007
Unija spoštuje status, ki ga cerkve in verska združenja ali skupnosti uživajo v
državah članicah po nacionalnem pravu, in ne posega vanj.
Enako Unija spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij
po nacionalnem pravu.
Unija tem cerkvam in organizacijam priznava njihovo identiteto in poseben
prispevek ter z njimi vzdržuje odprt, pregleden in reden dialog.
10. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah iz leta 2007
(svoboda misli, vesti in vere)
Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in vere. Ta pravica vključuje
svobodo spreminjanja vere ali prepričanja ter svobodo izražanja svoje vere ali svojega
prepričanja posamezno ali skupaj z drugimi, javno ali zasebno, pri bogoslužju, pouku,
običajih in obredih.
Pravica do ugovora vesti se priznava v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo
uresničevanje te pravice.
22. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah iz leta 2007
(kulturna, verska in jezikovna raznolikost)
Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost.
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