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1. UVOD 
 
 
V vsaki demokratični družbi je urejanje odnosov med državo in verskimi skupnostmi1 eno od bolj 
zapletenih in tudi občutljivih področij. Verske skupnosti morajo delovati v pravnih okvirih, ki so 
postavljeni s strani države. Po drugi strani pa je država dolžna zagotoviti spoštovanje verske 
svobode svojih državljanov, ter ustvariti pravne predpostavke za njeno uresničitev (Marasović in 
drugi, 2007:573,574). Urejeno razmerje med državo in verskimi skupnostmi je eden od ciljev 
demokratičnih držav in pomeni dolgoročno investicijo v izboljšanje odnosov v celotni družbi, sožitje med 
državljani, pa tudi povečanje stabilnosti in mednarodnega ugleda posamezne države. Med drugim pomeni 
tudi primeren način financiranje verskih skupnosti, pri katerem ima lahko država pomembno vlogo, bodisi 
z neposrednim financiranjem verskih skupnosti prek cerkvenega davka ali s financiranjem (dotacijami) 
verskih skupnosti iz javnih sredstev, te skupnosti pa lahko država financira tudi posredno, tako da so za 
delo teh skupnosti predvidene davčne olajšave, zaradi katerih so prihodki državnih proračunov (lahko tudi 
na različnih nivojih) ustrezno nižji (Mueller, 2012, Blažič in Zobavnik, 2009 v Zobavnik in drugi, 
2014:2). 
 
V Evropi prevladuje krščanska vera; tu sta pred sto leti živeli dve tretjini vseh kristjanov na svetu, 
sedaj jih je 26 % oziroma 566 milijonov (od kristjanov je 46 % katoličanov, 35 % pravoslavnih in 
18 % protestantov). V Evropi živi tudi 38 milijonov muslimanov, kar predstavlja približno 5 % 
evropskega prebivalstva, evropski muslimani pa predstavljajo več kot 2 % odstotka svetovne 
muslimanske populacije (Spletna stran RTV, raziskava ameriškega centra Pew, podatki veljajo 
za leto 2011). Po podatkih iz ankete o vernosti v EU iz 2012 (Eurobarometer), je krščanstvo 
največja religija v EU (72% prebivalstva), od tega je 48% prebivalstva katolikov, protestantov je 
12 %, pravoslavnih 8 %, drugih kristjanov pa je 4 % celotnega prebivalstva. Muslimanov je 2 % 
prebivalstva, druge religije (npr. judovska vera in različne azijske vere) pa so številčno šibkeje 
zastopane. Neverujočih in agnostikov je 16 %, ateistov pa 7 % prebivalstva (Wikipedija, spletna 
enciklopedija). 
 
Znotraj EU sicer obstajajo določene težnje po harmonizaciji prava, ki se nanaša na položaj in status 
verskih skupnosti oziroma cerkva v državah članicah, vendar pa prevladuje načelo nevmešavanja v 
notranje pravo držav članic na tem področju. Izjava (deklaracija) št. 11 o statusu cerkva in 
nekonfesionalnih organizacij, ki je bila sprejeta 2. oktobra 1997 kot aneks k Amsterdamski pogodbi, 
določa, da EU spoštuje in ne posega v status, ki ga cerkve in verska združenja ali skupnosti uživajo v 
državah članicah po notranjem pravu, ter da EU enako spoštuje status svetovnonazorskih in 
nekonfesionalnih organizacij. Izjava med drugim pomeni zagotovitev spoštovanja zelo različnih struktur 
odnosov med cerkvijo in verskimi skupnostmi ter državo pri članicah EU (delno povzeto po Drenik, 
2004, v Blažič in Zobavnik, 2009 v Zobavnik in drugi, 2014:2). 
 
Na nivoju EU je urejena oprostitev plačevanja DDV za verske dejavnosti. Tako je na podlagi direktive 
Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 (132. člen), urejena oprostitev plačevanja DDV za 
dejavnosti, ki so v javnem interesu, med drugim to velja tudi za verske dejavnosti (točka l tega člena). Na 
podlagi točke k 132. člena navedene direktive velja oprostitev plačevanja DDV tudi za zagotavljanje 
osebja s strani verskih ali filozofskih institucij za namene dejavnosti zdravstvene oskrbe, socialnega 
skrbstva, varstva in izobraževanja otrok ter mladine zaradi zadovoljevanja duhovnih potreb (glej Blažič in 
Zobavnik, 2009 v Zobavnik in drugi 2014, 2014:22). 
 

                                                 
1 V nekaterih ureditvah ločujejo cerkve od verskih skupnosti, pri čemer so cerkve večje verske skupnosti oziroma tiste 
verske skupnosti, ki imajo statusno-pravno več pravic od ostalih verskih skupnosti. V tem besedilu se uporabljata 
izraza »cerkve in verske skupnosti« ter »verske skupnosti« kot sinonima. V primeru, da se del verskih skupnosti 
obravnava ločeno, se uporablja izraz »druge verske skupnosti« ali podobno. 
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Obstajajo različni načini financiranja cerkve, cerkvenih ustanov in dejavnosti. V glavnem sta poznana dva 
sistema, in sicer sistem »državne cerkve« in sistem »priznane cerkve«. V prvem sistemu (Finska, Danska) 
je cerkev statusno opredeljena kot državna. Cerkev v teh državah ne izvaja samo verske vloge, pač pa 
opravlja tudi določene civilne dolžnosti. V drugem sistemu, torej v sistemu priznane cerkve, pa je 
državljanom omogočeno, da se v skladu z lastnim prepričanjem odločijo, ali bodo prispevali k financiranju 
ene od cerkva, ki jih država priznava. Obstajajo različni načini financiranja. Sistem nabirk in donacij je npr. 
značilen za Francijo in anglosaksonske države. V nekaterih drugih državah imajo cerkveni davek (npr. v 
Nemčiji 8). Z njim pridobljena sredstva pomenijo glavni vir financiranja cerkva, namenjena pa so med 
drugim za plačilo cerkvenega osebja in vzdrževanje cerkvenih stavb. Po nekaterih opredelitvah izraz 
cerkveni davek ("Church Tax") ne pomeni davka v strogem pomenu besede, pač pa gre za prispevke 
cerkvi, ki jih država pobira hkrati z državnimi davki (primerjaj: Blažič, 2005 v Zobavnik in drugi, 
2014:8) 
 
Po navedbah nekaterih avtorjev se dejavnost verskih skupnosti večinoma financira prek petih 
osnovnih načinov - modelov (v praksi se praviloma v posamezni državi uporablja več modelov, 
določen model pa je lahko prevladujoč):2  

1. sistem lastnih prihodkov (prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem z lastnim premoženjem, 
(Nemčija, Malta, Danska), 

2. sistem donacij, nabirk in zbranih sredstev je osnovni model v Litvi, Latviji, Sloveniji, Malti, 
ZDA in Franciji, prisoten pa je v številnih državah v kombinaciji z drugimi modeli, 

3. sistem financiranja iz državnega proračuna (Grčija, Danska, Luksemburg, Češka, 
Slovaška, Romunija, Velika Britanija), 

4. sistem cerkvenih ustanov (Nemčija), 
5. sistem cerkvenih davkov (Nemčija, Danska, Islandija, Finska, Švedska, Avstrija) 
(glej Marasović in drugi 2007:577-584).  

 
V tej raziskovalni nalogi3 so zbrani podatki o tretjem ter petem modelu financiranja po zgoraj 
navedeni delitvi modelov. Skupaj bi ju lahko imenovali »financiranje verskih skupnosti z javnimi 
sredstvi«, kamor bi lahko uvrstili tako: 

1. financiranje iz proračuna,  
2. financiranje s cerkvenim davkom (to sicer ne poteka prek državnega proračuna ali 

proračunov na nižjih upravnih nivojih, je pa nedvomno javna dajatev in večinoma celo 
pravi davek ter s tem tudi del javnih financ), kot tudi 

3. posredno financiranje verskih skupnosti prek davčnih oprostitev in olajšav in drugih 
materialnih podpor. Navedeni avtorji petih modelov sicer nikjer ne omenjajo modela 
posrednega financiranja verskih skupnosti prek davčnih oprostitev in olajšav, vendar v 
primeru davčnih oprostitev in olajšav nedvomno prihaja do zmanjšanja prihodkov v 
državni proračun oziroma v proračune na nižjem upravnem nivoju ter s tem tudi do (sicer 
posrednega) »financiranja verskih skupnosti z javnimi sredstvi«.  

 
Ob popolni razpoložljivosti podatkov bi seštevek: (1) sredstev pridobljenih s cerkvenim davkom, 
(2) sredstev, namenjenih verskim skupnostim v vseh proračunih na vseh administrativnih nivojih, 
ter (3) natančnega ovrednotenja vrednosti vseh davčnih oprostitev, olajšav ter tudi drugih 
materialnih podpor za vse verske skupnosti v posamezni državi (kar uradni organi verjetno v 

                                                 
2 Razvrstitev posameznih držav v navedene modele je lahko 7 let po nastanku citiranega dela deloma zastarela, a jo 
kljub temu navajamo. 
3 V zvezi s položajem verskih skupnosti smo v Raziskovalnem oddelku že izdelali nekaj raziskovalnih nalog, ki se 
deloma povezujejo s pričujočim besedilom. To si bile naslednje naloge: Cerkveni davek (št. 60/2005), Obdavčitev 
dohodkov verskih skupnosti (št. 61/2005), Položaj verskih skupnosti (št. 77/2009), Financiranje verskih skupnosti in 
zaposlovanje njihovih pripadnikov (št. 7/2014), ter (Ne)obdavčitev sakralnih objektov v državah članicah EU (št. 
45/2013).  
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veliki večini držav ne počnejo, nedvomno pa teh podatkov javno ne objavljajo), predstavljal 
»obseg celotnega financiranja verskih skupnosti z javnimi sredstvi« v določeni državi. Takšen 
seštevek bi omogočal tudi zelo dobro primerjavo med državami glede javnega financiranja 
verskih skupnosti skladno z naročilom, da v raziskovalni nalogi prikažemo, katere so oblike in 
kolikšni so zneski (absolutni in proporcionalno glede na državni ali lokalni proračun) javnega 
neposrednega in posrednega financiranja in druge materialne podpore cerkvam in drugim 
verskim skupnostim v Avstriji, Nemčiji, Madžarski, Češki, Italiji, Franciji, Španiji, Belgiji, 
Nizozemski, Danski, Norveški, Finski, Hrvaški in Srbiji.4 Na enak način smo prikazali tudi 
podatke za Slovenijo. 
 
Na konkretna vprašanja pristojnim organom, ki bi po naši oceni gotovo morali imeti pregled nad 
financiranjem verskih skupnosti v posamezni državi, povečini nismo dobili konkretnih odgovorov, 
zlasti glede natančnih zneskov financiranja. Odgovorov na vprašanja za nekatere države sploh 
nismo prejeli, kljub temu, da smo pisali na več naslovov. O razlogih za molk oziroma 
nekonkretnost pristojnih organov lahko samo sklepamo; po eni strani gre za zelo zahtevna, 
kompleksna vprašanja, po drugi strani pa je tematika očitno zelo delikatna in očitno ni interesa, 
da bi se konkretno ali pa sploh odgovarjalo na taka vprašanja. Iz nekaterih odgovorov pa izhaja, 
da zastavljena vprašanja kljub vsemu niso bila nerazumljiva in da se nanje da zelo konkretno in 
korektno odgovoriti, seveda le, če je prisotna potrebna volja. Tako nam ni preostalo drugega, kot 
da smo pregledali in po najboljših močeh ter razumevanju prikazali postavke v posameznih 
proračunih, ki se nanašajo na financiranje verskih skupnosti, vendar pa to pretežno niso celoviti 
prikazi, saj gre samo za del financiranja, tako da brez zaokroženega odgovora pristojnega 
organa ni mogoče govoriti o zanesljivosti in celovitosti podatkov. Glede na navedeno tudi nismo 
mogli za vse države v popolnosti prikazali deležev financiranja verskih skupnosti glede na 
celotne proračune. V nekaterih primerih smo morali glede na to, da nismo prejeli adekvatnih 
odgovorov, prikazati tudi relativno starejše podatke o konkretnih zneskih javnega financiranja oz. 
podpore. Uporabili smo tudi kar nekaj podatkov, ki so jih zbrale številne organizacije laikov, 
ateistov oziroma skeptikov po posameznih državah, vendar pa je te podatke vselej treba jemati z 
določeno mero previdnosti. Po drugi strani tudi podatki iz cerkvenih virov, ki smo jih uporabili v 
določenih primerih, ne morejo predstavljati garancije za pravilnost podatkov. Opozarjamo še na 
to, da iz strokovne literature in drugih virov izhaja, da je v številnih primerih (npr. Avstrija, Belgija, 
Francija, Nemčija, Nizozemska) zelo težko ali celo nemogoče priti do dejanske vsote vseh oblik 
javnega financiranja verskih skupnosti.  
 
Kakovostne odgovore o neposrednem javnem financiranju smo prejeli iz Norveške, Finske in 
Madžarske. Našli pa smo jih tudi za Dansko in Hrvaško. Za Srbijo smo odgovor sicer prejeli, 
vendar je obsegal le kopijo proračunskih postavk. Za nekatere države (npr. Belgija, Italija, 
Nizozemska in Nemčija na zvezni ravni) smo dobili odgovore o oblikah financiranja, vendar brez 
konkretnih zneskov. Za Avstrijo, Češko, Francijo in Španijo pa nismo dobili nobenega odgovora 
in smo se morali opreti samo na podatke, pridobljene prek svetovnega spleta.  
 
(Pričakovane) težave pri pridobivanju podatkov so pomenile, da ni bilo možno narediti 
popolnega in celovitega izračuna celotnega »javnega financiranja verskih skupnosti« po 
posameznih državah ter primerjave med njimi. Uspeli pa smo pridobiti večino potrebnih 
podatkov iz uradnih virov tako, da smo tovrsten izračun lahko opravili predvsem, kar se tiče 

                                                 
4 Prvotno je bil predviden prikaz ureditve v še nekaterih državah. Po naknadnem posvetu z naročnikom smo se 
dogovorili za zmanjšan nabor prikazanih držav, ki smo ga kasneje zaradi pridobljenih kvalitetnih podatkov za nekatere 
države zopet nekoliko razširili. Po dogovoru z naročnikom je financiranje verskih skupnosti na (regionalnem) in 
lokalnem nivoju prikazano le na nekaj primerih. V tabelah so z rdečim besedilom ali številkami označeni podatki, ki se 
nanašajo na podatke ter kazalce, ki veljajo oziroma so izračunani iz posameznih primerov (za določeno regijo ali 
občino). 
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obsega cerkvenega davka in financiranja verskih skupnosti iz državnega proračuna. 
Financiranje iz proračunov na nižjih nivojih smo praviloma (skladno z dogovorom z naročnikom) 
prikazali le na posameznih primerih. Glede posrednega financiranja po pričakovanju ne 
obstajajo (nismo prišli do njih) natančnejši podatki, v nekaterih državah pa smo našli določene 
ocene obsega, vsaj za del davčnih oprostitev in olajšav, ki jih imajo verske skupnosti (večinoma 
iz neuradnih virov).  
 
Pri prikazu podatkov je praviloma prikazano stanje za leto 2014, razen za nekatere države, za 
katere je prikazano stanje za leto 20135 oziroma najnovejši razpoložljivi podatki, kjer niso bili na 
voljo podatki za ti dve leti. V raziskovalni nalogi je poleg opisa stanja v posameznih državah v 
osrednjem delu, v zaključku narejena tudi tabelarična in grafična6 primerjava med državami na 
podlagi le-teh ter kratek komentar primerjalnih podatkov. Primerjava je osnovana skoraj izključno 
na uradnih podatkih7 in je relevantna le ob upoštevanju splošnih metodoloških opomb v uvodu 
raziskovalne naloge, pa tudi posebnih opomb v besedilu pri posameznih državah, kjer so z 
odebeljenim tiskom (in tudi različnimi barvami glede na verodostojnost in ažurnost vira)8 
prikazani podatki, ki so bili uporabljeni v tabeli v prilogi neposredno ali za nadaljnji izračun drugih 
prikazanih podatkov in drugih kazalcev.9 Pomembne so tudi opombe pod posameznimi tabelami 
in grafi, kjer so podatki prikazani primerjalno. 
 
Za boljšo ilustracijo obsega javnega financiranja verskih skupnosti smo poleg želenih zneskov in 
kazalcev (primerjave sredstev namenjenih verskim skupnostim s proračuni), ki jih je želel 
naročnik, dodali še dva kazalca, in sicer javna sredstva za verske skupnosti na posameznega 
državljana in na posameznega vernika10. Navedena kazalca smo za razliko od drugih kazalcev. 

                                                 
5 Države, za katere smo prikazali podatke o financiranju za leto 2013, so naslednje: Avstrija, Češka, Finska, Hrvaška 
in Norveška.  
6 Podatke smo preračunavali v tabeli (Excel), ki je priloga tega besedila. V zaključku je podan povzetek 
najpomembnejših podatkov in kazalcev iz te tabele ter metodološke opombe, nekateri podatki in kazalci iz navedene 
tabele pa so v zaključku prikazani tudi grafično. 
7 Pri tem je bilo upoštevano načelo, da se prikažejo le tisti izdatki države, ki so bili zanesljivo predvideni (sprejeti 
proračuni) ali so dejanski bili realizirani (realizacija proračuna). To pomeni, da so bili izdatki predvideni ali nastali 
najmanj v takšni višini, kot so prikazani, razlike med državami pa so nastale tudi zaradi različne transparentnosti med 
njihovimi podatki. Večje številke teh izdatkov, ki jih navajajo neuradni viri, ki pretežno niso naklonjeni verskim 
skupnostim, so navedene v besedilu ter v opombah pri Tabeli1. 
8 Najnovejši podatki iz najbolj zanesljivih virov (uradni listi, uradni podatki državnih institucij, predvsem pristojnih 
ministrstev), ki tudi močno prevladujejo, in so bili uporabljeni v primerjalnih tabelah, so v besedilu naloge in v tabelah 
prikazani v črni barvi, ažurnost oziroma kakovost podatkov, ki so označeni z svetlejšimi barvami, ki so bile v 
primerjalnih tabelah uporabljene zgolj izjemoma, a so v tem primeru v besedilu odebeljene, pa je manjša (podrobneje: 
črno besedilo ali številke – zanesljiv novejši podatek ali preračun iz zanesljivih podatkov, modro besedilo ali številke – 
star podatek ali preračun iz zanesljivega vira, zeleno besedilo ali številke – novejši podatek ali preračun iz manj 
zanesljivega vira, oranžno besedilo ali številke – star podatek ali preračun iz manj zanesljivega vira). V besedilu so 
prikazani tudi mnogi podrobnejši podatki, ki v preglednih tabelah niso bili uporabljeni in so v tem primeru napisani z 
običajnim tiskom (črno, neodebeljeno), ne glede na njihovo kakovost in ažurnost. 
9 Ti so: število prebivalcev in število vernikov (podatki so bili pridobljeni na podlagi popisov prebivalstva ali drugih 
uradnih statističnih podatkov), preračuni zneskov cerkvenega davka, obsega državnih proračunov in proračunov na 
nižjem nivoju ter sredstev, ki so namenjeni verskim skupnostim, iz nacionalnih valut (kjer to ni evro) v evre (po 
tečajnici Banke Slovenije na dan 14. 10. 2014), izračuni deležev sredstev v proračunih, namenjeni verskim 
skupnostim (lasten izračun v tisočinkah %), seštevanje sredstev, namenjenih javnemu financiranju na različnih nivojih 
za (zelo maloštevilne) države, za katere so bili na voljo tovrstni podatki (lasten izračun). 
10 Delež javne porabe v državnih proračunih je odvisen tudi od upravne organizacije države (npr. federalna država, 
unitarna država, število upravnih nivojev v posamezni državi), in tudi od obstoja t.i. (para)državnih javnih institucij, ki 
se sicer ne financirajo prek državnega (lokalnega) proračuna, so pa del javnega financiranja na državnem (lokalnem) 
nivoju (podobno kot sta npr. ZZZS in SPIZ v Sloveniji na državnem nivoju). S tega vidika je primerjanje javnih 
sredstev, namenjenih za verske skupnosti v povprečju na posameznega prebivalca (in na posameznega vernika) po 
posameznih državah bolj objektiven (pa tudi lažje predstavljiv) kazalec, na podlagi katerega so podatki med državami 
bolj primerljivi. Dodatno je bila narejena tudi prilagoditev tega zneska gospodarski razvitosti posamezne države, s 
čimer je precej bolj primerljiva obremenitev davkoplačevalcev (vernikov) s financiranjem verskih skupnosti po 
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prikazali ne samo v absolutnem znesku, pač pa tudi v znesku, ki je prilagojen gospodarski 
razvitosti posamezne države. V tej raziskovalni nalogi je izraz veren oz vernik, pripadnik 
določene verske skupnosti, oziroma katolik, protestant in podobno, uporabljen v smislu 
pripadnosti verski skupnosti, ki se izraža ob uradnih popisih prebivalstva, izraz neveren pa v 
smislu nevezanosti na določeno versko skupnost (religiously unaffiliated) oziroma nevernost, 
izraženo ob uradnih popisih prebivalstva, ki obsega ateiste, agnostike in ljudi, ki se niso 
identificirali kot verni (ta delitev je skladna npr. z opredelitvijo v publikaciji The Global Religious 
Landscape, 2012:24). Podobni (a kljub temu drugačni) podatki o verskem prepričanju se sicer 
zbirajo tudi v anketah.11 
 
 

2. FINANCIRANJE VERSKIH SKUPNOSTI V EVROPSKIH DRŽAVAH 
 

2.1 Avstrija 
 
Avstrija je imela po podatkih državnega statističnega urada v letu 2013 povprečno 8.477.230 
prebivalcev (Statistik Austria, STATcube, spletna stran). Po podatkih zadnjega tozadevnega 
popisa za leto 2001 je bilo takrat 73,6 % prebivalcev pripadnikov katoliške cerkve, protestantov 
je bilo 4,7 %, muslimanov je bilo 4,2 %, pripadnikov drugih religij je bilo 3,5 %, neopredeljena sta 
bila 2 % prebivalcev, neverujočih pa je bilo 12 % prebivalcev (povzeto po CIA, The World 
Factbook, spletna stran). 
 
Cerkveni prispevek 
 
Cerkve in verske skupnosti, ki jih država priznava, avtonomno urejajo svoje zadeve, kar 
vključuje tudi pobiranje prispevkov, in uživajo status pravnih oseb javnega prava. Nekatere 
verske skupnosti tako pobirajo cerkveni prispevek (der Kirchenbeitrag), za razliko od nemške 
ureditve pa državni davčni organi pri tem ne sodelujejo. Prispevek pobirajo samo tri od 16 
zakonsko priznanih verskih skupnosti v Avstriji, in sicer so to: katoliška, evangeličanska in 
starokatoliška cerkev, zavezanci za plačilo pa so vsi polnoletni pripadniki posamezne verske 
skupnosti. Obveznost preneha s smrtjo ali izstopom zavezanca iz verske skupnosti. Podlago za 
plačilo prispevka predstavljata dohodek in skupno premoženje. Višina cerkvenega prispevka 

                                                                                                                                                              
posameznih državah. Razlika med obema kazalcema (obremenitev davkoplačevalcev in obremenitev vernikov) je 
odvisna od deleža vernikov v celotnem prebivalstvu, in je večja, če je delež vernikov manjši. 
Prilagoditev gospodarski razvitosti je bila narejena s pomočjo indeksa bruto domačega proizvoda (BDP) po 
posameznih državah po pariteti kupne moči na podlagi podatkov Evrostata (indeks 100 velja za povprečje za 28 
članic Evropske unije - EU 28 = 100). Za ilustracijo: takšna prilagoditev pomeni npr., da je 1 evro v povprečno razviti 
državi (indeks BDP po pariteti kupne moči za takšno državo je 100) z vidika davkoplačevalca (ali državljana na 
splošno) vreden toliko, kot 2 evra v državi, ki je še enkrat bolj razvita od EU 28 povprečja (indeks BDP po pariteti 
kupne moči za takšno državo je 200) oziroma je vreden toliko kot ½ evra v državi članici EU, ki je za pol manj razvita 
od povprečja EU 28 (indeks BDP po pariteti kupne moči za takšno državo je 50).  
11 Število vernikov se meri tudi z anketami (kot je npr. »Eurobarometer Poll«). Tako je leta 2010 v anketi, v kateri so 
spraševali »Verujete v boga?« odgovorilo 51 % državljanov EU, da verjamejo v boga, 26 % jih je odgovorilo, da jih: 
»Verjame, da obstaja neka nadnaravna ali življenjska sila« ("They believe there is some sort of spirit or life force") in 
20 %, da: »Ne verjame v obstoj boga, nadnaravne ali življenjske sile« ("They do not believe there is a spirit, God, nor 
life force"). Rezultati so se med državami močno razlikovali. Tako je 94 % prebivalstva Malte odgovorilo, da verjame v 
boga, enako pa le 16 % prebivalstva Češke. Podobno raziskavo (Beliefs about God across Time and Countries) je 
leta 2012 napravil tudi Smith W. Tom iz Univerze v Čikagu (ZDA). Ta raziskava, ki vsebuje podatke tudi o posameznih 
evropskih državah, je dostopna na spletni strani http://www.norc.org/PDFs/Beliefs_about_God_Report.pdf. 
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znaša približno 1,1 % (katoliška cerkev)12 oziroma 1,5 % (evangeličanska cerkev) obdavčljivih 
dohodkov fizičnih oseb. Neplačane prispevke lahko verska skupnost uveljavi s tožbo pred 
civilnim sodiščem in jih na podlagi pravnomočne sodbe izterja s civilnopravno izvršbo.13 
Dejansko se ne more govoriti o vrsti davka, pač pa je cerkveni prispevek po vsebini bližji 
društvenim prispevkom (povzeto in prirejeno po Blažič, 2005 ter Blažič in Zobavnik, 2009).  
 
Cerkveni prispevek predstavlja pretežni del finančnih prihodkov navedenih verskih skupnosti  
(tako Wikipedia, Kirchenbeitrag, spletna stran). Pridobljena sredstva se npr. v katoliški cerkvi 
uporabijo za plače duhovnikov in verskih uslužbencev, vzdrževanje cerkvenih stavb, pa tudi za 
različne druge namene, mdr. za delovanje Karitasa, za vrtce, šole, razne seminarje ipd. 
(Kirchenfinanzierung, Medienreferat der Österreichischen Bischofskonferenz, spletna stran). 
 
Financiranje iz proračuna 
 
Načeloma država Avstrija ne financira verskih skupnosti. Zakonsko priznane verske skupnosti 
pa lahko prejemajo javna sredstva za versko izobraževanje, pa tudi za druge namene in iz 
drugih naslovov (primerjaj Zobavnik in Blažič, 2005). 
 
Vojaški duhovniki (katoliški in evangeličanski) so imenovani s strani države, pri tem pa 
potrebujejo tudi pooblastilo s strani posamezne verske skupnosti. Organizacijske enote za 
duhovno oskrbo so neposredno  podrejene Ministrstvu za obrambo. Duhovna oskrba se poleg 
tega izvaja tudi v policiji, javnih bolnišnicah, zaporih in v vzgojnih ustanovah (glej Zobavnik in 
drugi, 2014). Nosilci duhovne oskrbe v teh institucijah so plačani s strani države.  
 
Država plačuje učitelje verskega pouka v javnih šolah, kjer je to samostojen predmet, ki je 
načeloma obvezen. Imena učiteljev in kurikularno vsebino verskega pouka določijo same 
zakonsko priznane verske skupnosti in jih pošljejo v objavo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo in 
kulturo (povzeto iz Predloga zakona o verski svobodi, 2006).  
 
Poleg tega imajo zakonsko priznane verske skupnosti pravico, da ustanovijo in vodijo verske 
zasebne šole. Po nekaterih podatkih je v letu 2011 v Avstriji delovalo približno 335 katoliških in 
30 evangelčanskih šol, za katere je država izplačevala plače učiteljev in krila stroške 
vzdrževanja. Stroški države v zvezi s področjem izobraževanja naj bi v navedenem letu skupaj 
znašali okoli 912 milijonov evrov (Der Standard (2012), spletna stran).  
 
K podpori države verskim skupnostim na področju izobraževanja bi se lahko štelo tudi delovanje 
teoloških fakultet na javnih univerzah (povzeto po Eurel, spletna stran). 
 
Država naj bi v letu 2010 iz naslova vzdrževanja cerkvenih kulturnih spomenikov prispevala 
7.151.600 evrov (Kirchenfinanzierung in Österreich, Czernin Verlag, Wien 2012). 
 
Celovitega podatka o javnem financiranju verskih skupnosti v Avstriji praktično ni mogoče 
pridobiti. Iz prispevka v časniku Der Standard14 med drugim izhaja, da niti sami predstavniki 
katoliške cerkve v Avstriji ne vedo, koliko denarja letno prejme cerkev od države. Sicer po 

                                                 
12 Letno naj bi avstrijska katoliška cerkev iz tega naslova povprečno prejemala po 400 milijonov evrov (povzeto po 
Neprofitni portal Lupiga, spletna stran).   
13 Katoliška cerkev naj bi se sicer izogibala sodne poti zaradi strahu pred izgubo vernikov, zato se bolj nagiba h 
kompromisnim rešitvam. Kljub temu pa naj bi bili v letu 2011 zaradi neplačevanja cerkvenega prispevka zoper 
približno 30.000 vernikov sproženi sodni postopki (povzeto po Neprofitni portal Lupiga, spletna stran). 
14 Navedeni prispevek je sicer treba jemati z določeno mero rezerve; izzval je tudi ostre polemike, tako v prid njegovi 
vsebini kot tudi obratno. 
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navedbah navedenega časnika tisti, ki se hoče informirati o cerkvenih financah, v glavnem 
»caplja v temi« zaradi nepopolnih in razdrobljenih podatkov (Der Standard (2012), spletna 
stran).  
 
Država med drugim plačuje tudi določene zneske iz naslova odškodnine za v času nacističnega 
režima zaseženo premoženje katoliške cerkve, in sicer ti zneski znašajo 4415 milijonov evrov 
vsako leto, samo izplačevanje pa časovno ni omejeno (Der Standard (2012), spletna stran). 
 
Po oceni posebne civilne iniciative, ki se zavzema za odpravo cerkvenih privilegijev (predvsem) 
katoliške cerkve (Initiative gegen Kirchenprivilegien), naj bi verske skupnosti iz naslova davčnih 
olajšav in subvencij letno pridobile 2 milijardi evrov, pri čemer pa niso upoštevani stroški 
bolnišnic16 in nasploh področja zdravstva, tako da naj bi celoten znesek neposredne in posredne 
podpore cerkvam letno dejansko znašal tri milijarde evrov.17 Po drugi strani pa je tiskovni 
predstavnik dunajske škofije Michael Prüller ocenil, da je ta znesek zagotovo previsok. Katoliška 
cerkev naj sicer ne bi imela lastnih ocen skupnega zneska prejetih javnih sredstev, ampak s 
strani omenjene iniciative navedeni zneski naj bi bili po njegovem mnenju kljub vsemu previsoki 
(Der Standard (2012), spletna stran).  
 
Po podatkih Referata za medije Avstrijske škofovske konference se katoliška cerkev v Avstriji 
pretežno financira iz cerkvenega prispevka, kar je v letu 2012 predstavljalo okoli 418 milijonov 
evrov.18 Med nadaljnjimi viri financiranja navedeni Referat poleg zneskov odškodnin države za 
odvzeto cerkveno premoženje katoliške cerkve (45 milijonov evrov) navaja še znesek 74 
milijonov evrov »drugih dohodkov«, pri čemer pa ni razdelano, kaj natančno ta znesek 
predstavlja oz. koliko je npr. darov vernikov, koliko pa nakazil iz javnih sredstev. Poleg tega se 
financira iz darov in iz lastnega premoženja (npr. nepremičnin). Če cerkvene ustanove prejemajo 
sredstva od države, potem gre za nadomestilo za določene storitve (npr. sociala, izobraževanje, 
kultura, razvojno sodelovanje) ali pa gre za drugo pravno podlago (npr. odškodnina za zaseženo 
cerkveno premoženje). Referat še poudarja, da katoliška cerkev mobilizira svoje sile tudi v 
splošno korist, in sicer prek prostovoljnega dela, pa tudi s svojimi lastnimi finančnimi prispevki za 
socialne storitve (prek cerkvenega prispevka in iz darov), kar precej razbremeni državo. Referat 
pa tudi priznava, da ni mogoče oceniti velikosti celotnega cerkvenega premoženja zaradi 
razdrobljenosti, ker obstaja nekaj tisoč samostojnih nosilcev pravic v pravnem, gospodarskem 
tudi davčnem smislu, ki vodijo posle vsak za sebe (Kirchenfinanzierung, Medienreferat der 
Österreichischen Bischofskonferenz, spletna stran). Ravno ta razdrobljenost pa po naši oceni 
dokazuje, da relevantnega podatka o financiranju verskih skupnosti v Avstriji niti približno ni 
mogoče ugotoviti. Izdelati je mogoče samo približne ocene, katerih vrednost pa je vprašljiva. 
 
Na spletni strani avstrijskega Zveznega ministrstva za finance (Bundesministerium für Finanzen 
– BMF) je med drugim v vladnem proračunskem poročilu (Budgetbericht 2014/2015) prikazano, 
koliko je/bo država namenila za posamezne zadeve, in tako je za leta 2013, 2014 in 2015 
navedeno, da je vsako leto za verske zadeve in druge zadeve skupnosti19 namenila po 57 
milijonov evrov (BMF, Budget 2014/2015, spletna stran). Pri tem ni mogoče ugotoviti 
                                                 
15 Po podatkih Referata za medije Avstrijske škofovske konference (glej v nadaljevanju) je bil ta znesek v letu 2012 
nekoliko višji, saj je znašal 45 milijonov evrov (Kirchenfinanzierung, Medienreferat der Österreichischen 
Bischofskonferenz, spletna stran).  
16 Cerkvene bolnišnice se plačujejo iz javnega denarja (tako Neprofitni portal Lupiga, spletna stran). 
17 Ta podatek je bil naveden v letu 2011; sedanji skupni znesek koristi, ki naj bi jih verske skupnosti imele od države iz 
naslova subvencij in davčnih ugodnosti, naj bi znašal celo 3,8 milijarde evrov (Initiative gegen Kirchen-Privilegien, 
spletna stran). Iz še enega izmed novejših virov pa izhaja ocena, da naj bi letne koristi verskih skupnosti na račun 
javnih sredstev znašale nekoliko manj, in sicer okoli 3,4 milijona evrov (glej Neprofitni portal Lupiga, spletna stran). 
18 Primerjaj zgoraj navedeno povprečno letno vrednost (400 milijonov evrov), ki jo navaja Neprofitni portal Lupiga. 
19 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten. 
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natančnega zneska, ki je namenjen samo za verske zadeve. Drugih konkretnih proračuskih 
podatkov nam ni uspelo pridobiti, iz te države pa tudi nismo prejeli nobenega odgovora. Kot 
izhaja iz proračunskega načrta za leto 2014, so v letu 2013 proračunski izdatki znašali skupaj 
164.408.880.000 evrov (povzeto po Bundesfinanzgesetz 2014).   
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Zakonsko priznane verske skupnosti imajo ugodnejši davčni status. So namreč pravne 
osebe javnega prava in jim je priznana pravica samoodločanja o notranjih zadevah ter 
uživajo nekatere olajšave oz. oprostitve, če služijo neposredno in izključno v dobrodelne in 
cerkvene namene oziroma v skupno (javno) dobro. Zakonsko priznane verske skupnosti so 
tako pod opisanimi pogoji oproščene plačevanja davka na dobiček (dohodek) podjetij 
(Körperschaftssteuergesetz), davka na premoženje (Vermögenssteuer) in obrtnega davka 
(Gewerbesteuer). Popolnoma komercialne ali industrijske dejavnosti verskih skupnosti pa so 
obdavčene. V tem primeru se davčna osnova za davek na dobiček (dohodek) podjetij lahko 
dodatno zniža za 10.000 evrov, če se dohodek zakonsko priznanih verskih skupnosti nameni za 
dobrodelne ali verske namene. Oprostitev plačila zemljiškega davka (Grundsteuer) velja za 
zemljiško posest cerkva, ki služi v pastoralne, socialne ali izobraževalne namene. Davka na 
dediščine in darila (Erbschaft- und Schenkungsteuer) so oproščena naklonila, ki služijo negi 
spomina ali dušnega ozdravljenja donatorja ali njegovih bližnjih; enako velja za naklonila 
posamičnih stvari in denarnih terjatev s strani živih oseb domačim pravnim osebam, ki 
zasledujejo izključno namene skupnega dobra, dobrodelne ali cerkvene namene, ter zakonsko 
priznanim cerkvam in verskim skupnostim. Posebne olajšave in oprostitve veljajo tudi glede 
prometnega davka (Umsatzsteuer), obstajajo pa še nekatere druge davčne olajšave, ki jih na 
tem mestu ne prikazujemo (povzeto in prirejeno po Blažič, 2005 ter Blažič in Zobavnik, 2009). 
 
Dobrodelne institucije navadnih, torej zakonsko nepriznanih verskih skupnosti

20
 se tudi 

lahko potegujejo za status, po katerem so oproščene davkov, same te verske skupnosti pa 
ne (primerjaj Zobavnik in Blažič, 2005). 
 
Za zemljiško posest zakonsko priznanih verskih skupnosti, ki služi v pastoralne, socialne ali 
izobraževalne namene, velja v Avstriji, kot rečeno, oprostitev plačila zemljiškega davka 
(Grundsteuer) (Blažič in Zobavnik, 2009). Konkretno pa naj bi avstrijska katoliška cerkev 
prihranila 53 milijonov evrov letno zaradi tega, ker ni obdavčena niti z zemljiškim davkom niti z 
davkom na sklade po posebnem zakonu (Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz) (Der Standard 
(2012), spletna stran).  
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
V skladu s predpisi se cerkveni prispevek šteje med posebne izdatke (Sonderausgaben) in se 
njegov znesek odšteje od osnove za odmero dohodnine (Einkommensteuer), vendar največ v 
višini 400 € na leto (primerjaj Blažič, 2005). 
 
Tudi darovi, ki se namenijo verski skupnosti, ki opravlja dobrodelno dejavnost, so predmet 
davčne olajšave pri odmeri dohodnine, in sicer največ do 10 % letnega dohodka. 
 

                                                 
20 Gre za naslednji dve obliki organiziranosti: Staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaften (s strani 
države evidentirane veroizpovedne skupnosti), ki lahko po določenem roku pridobijo status zakonsko priznane verske 
skupnosti, in Religiöse Vereine oz. verska združenja (Help.gv.at in Wikipedia: Anerkannte Religionsgemeinschaften in 
Österreich, spletni strani).   
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Zaradi davčnih olajšav za cerkveni prispevek in darove verskim skupnostim pa naj bi država po 
nekaterih podatkih letno imela manjše davčne prihodke za 124 milijonov evrov (Der Standard 
(2012), spletna stran). 
 
Druge oblike podpore države za nereligiozne aktivnosti cerkva/verskih skupnosti  
 
Na tem mestu velja omeniti koristi, ki naj bi jih katoliška cerkev po nekaterih podatkih uživala iz 
naslova zemljiških posesti; po podatkih za leto 2009 naj bi prejela prek 4 milijone evrov 
agrarnih subvencij Evropske unije, kar naj bi posredno tudi predstavljalo denar 
davkoplačevalcev (Der Standard (2012), spletna stran). 
 
Na koncu naj omenimo še podatek, da mora avstrijska državna medijska družba ORF po 
pogodbi oddajati verske oddaje; glede na minute oddajanja je bilo izračunano, da naj bi to v letu 
2011 predstavljalo vrednost več kot 112 milijonov evrov (Der Standard (2012), spletna stran). 
 
Deželni nivo 
 
Iz Odloka o gospodarjenju s proračunskimi sredstvi21 Zvezne dežele Tirolska z dne 16. 10. 2012 
je razvidno, da je bilo za verske zadeve (Kultus) v letu 2013 namenjeno 1.220.900 evrov. 
Opozarjamo pa, da smo lahko upoštevali navedeni znesek zgolj zaradi tega, ker se dejansko 
nanaša samo na verske zadeve; obstajajo namreč tudi nekatere mešane postavke, pri katerih 
zneski sredstev vključujejo tako verske kot tudi  druge zadeve, zato brez konkretnega odgovora 
ni mogoče navesti natančnega zneska financiranja zgolj verskih zadev oziroma verskih 
skupnosti v tej zvezni deželi. Celotni proračun te zvezne dežele (vsi proračunski izdatki) pa je v 
letu 2013 znašal 3.054.054.000 evrov (povzeto po Arbeiterkammer, spletna stran).   
 
Od posebnih primerov javnega financiranja verskih skupnosti na lokalnem nivoju lahko 
omenimo, da je mesto Dunaj v oktobru 2013 sprejelo sklep, da bo letni znesek, namenjen 
vzdrževanju judovskega pokopališča, in ki je do takrat znašal 340.000 evrov, povišalo na 
860.000 evrov (povzeto po US Department of State, International Religious Freedom Report for 
2013). 
 
Občinski nivo 
 
Iz proračunskega načrta Innsbrucka (Voranschlag der Landeshauptstadt Innsbruck für das 
Rechnungsjahr 2014) kot glavnega mesta Tirolske, ki je občina in okraj (Bezirk) obenem, izhaja, 
da je bilo za leto 2013 za cerkvene potrebe (Kirchliche Angelegenheiten) namenjeno 401.000 
evrov. Za leto 2014 je predviden bistveno višji znesek, in sicer 1.918.700 evrov; ni pa jasno, v 
čem je razlog za tako občutno razliko. V letu 2013 je proračun Innsbrucka znašal 363.869.600 
evrov (mesto Innsbruck, spletna stran).  
 
 

2.2 Belgija 
 
Belgija ima po podatkih za leto 2014 skupaj 11.198.638 prebivalcev (Wikipedia, spletna stran). 
Po podatkih Eurobarometra za leto 2012 je bilo 58 % katoličanov, 8 % pripadnikov drugih 
krščanskih religij, 5 % muslimanov, približno 1 %pripadnikov drugih religij, 27 % neverujočih, 
približno 1 % prebivalcev pa se ni opredelil (Special Eurobarometer 393, spletna stran).  

                                                 
21 Objavljen je na spletni strani sindikatov (Arbeiterkammer).  
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Financiranje iz proračuna 
 
Belgija je poznana kot država, v kateri so cerkev, njene aktivnosti in osebje v cerkvenih službah 
v veliki meri financirani s strani države (glej Blažič in Zobavnik, 2009). 
 
V belgijski ustavi je tako določeno, da plače in pokojnine duhovnikov izplačuje država, za kar so 
letno predvidena ustrezna sredstva v proračunu. Določeno je tudi, da država izplačuje plače in 
pokojnine predstavnikom zakonsko priznanih organizacij, ki nudijo duhovno oskrbo v skladu z 
nekonfesionalnim filozofskim konceptom; tudi za ta namen so letno predvidena ustrezna 
sredstva v proračunu. Sicer pa sta država in cerkev ločeni.  
 
Verska skupnost pridobi pravico do državnega financiranja šele po tem, ko jo po posebnem 
postopku prizna zvezni parlament (povzeto po ORELA (2011), spletna stran). 
 
Osebje verskih skupnosti je skoraj v celoti plačano s strani države, za primanjkljaje in upravljanje 
premoženja verskih skupnosti skrbijo drugi subjekti, obstajajo številne posredne ugodnosti. 
Zbiranje sredstev (fund raising) v Belgiji skorajda ne obstaja, saj država financira verske 
skupnosti in se tudi prebivalci zavedajo, da posredno že dajejo svoj prispevek prek plačevanja 
davkov (povzeto po KU LEUVEN, spletna stran).   
 
Verske skupnosti so pravne osebe in pogosto delujejo na socialnem področju. Več kakor 60 % 
otrok obiskuje katoliške šole (podatek je za leto 2006). V javnih šolah je omogočen verski pouk 
ali pouk o verski etiki za tiste, ki niso izbrali verskega pouka. Država pomaga katoliški cerkvi pri 
obnovi verskih stavb, šol in fakultet (povzeto iz Predloga zakona o verski svobodi, 2006).  
 
Pojem celovitega javnega financiranja verskih skupnosti v Belgiji obsega:  
- Izplačilo plač in pokojnin osebja verskih skupnosti (duhovnikov in svetovalcev (conseillers)) s 

strani zvezne vlade; kljub temu člani osebja verskih skupnosti niso javni uslužbenci in  imajo 
sui generis status, ki vsebuje elemente iz zasebnega in javnega sektorja, za njihovo 
imenovanje in odstavljanje pa so izključno pristojni predstavniški organi verskih skupnosti.  

- Finančno podporo lokalnim verskim skupnostim (npr. župnijam) s strani občin (za katoliško, 
protestantsko, anglikansko in izraelitsko versko skupnost) oziroma provinc (za islamsko, 
pravoslavno versko skupnost in za nekonfesionalne nazorske skupnosti); pomoč obsega 
kritje primanjkljajev lokalnih struktur verskih skupnosti, prevzem večjih popravil stavb, pa tudi 
zagotovitev stanovanj za duhovnike oziroma, če ni na voljo stanovanj, ustrezna nadomestila 
za stroške namestitve.  

- Različne druge, posredne oblike financiranja, kot so: specializirana duhovna oskrba (kaplani 
oz. druge osebe, ki izvajajo duhovno oskrbo v zavodih za prestajanje kazni, bolnišnicah,22 v 
vojski, na nacionalnem letališču – plačuje jih država, imenovani so s strani države na predlog 
verskih skupnosti, ne štejejo pa se za javne uslužbence), oddaje na javnih radijskih in 
televizijskih kanalih (sredstva prispevata flamska in valonska jezikovna skupnost), denarna 
podpora za obnavljanje kulturnih spomenikov (bâtiments classés), ki jo zagotavljajo regije,23 
pa tudi davčne oprostitve;  

                                                 
22 Po podatkih KU Leuven pa država posebej ne financira duhovne oskrbe v bolnišnicah.  
23 Glede vzdrževanja cerkvenega premoženja je treba pojasniti, da imajo organizacijske oblike, ki upravljajo cerkveno 
premoženje, status pravnih oseb javnega prava, kar pomeni, da morajo sredstva za njihovo delovanje prispevati 
občine, glede vzdrževanja katedral in škofovskih palač pa sredstva zagotavljajo tudi province. Belgija je sicer 
razdeljena na tri federalne regije (Flamska, Valonska in Regija Bruselj – glavno mesto), dve regiji pa sta nadalje 
razdeljeni še vsaka na po pet provinc. Poleg tega kot posebne organizacijske enote delujejo še tri jezikovne 
skupnosti: flamska, valonska in nemško govoreča (povzeto po Wikipedija, spletna stran).  
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- Sredstva za pouk o eni od priznanih religij oziroma o laični duhovnosti v javnih šolah, glede 
česar morajo imeti učenci možnost izbire; sredstva prispevata flamska in valonska jezikovna 
skupnost24 (povzeto po ORELA (2011) in ORELA (2012), spletni strani).  
 

Poleg navedenega je treba omeniti, da državno podporo za svoje obratovanje, vključno z 
vzdrževanjem in plačilom stroškov,  prejemajo zasebne verske šole, ki izvajajo enak kurikulum 
kot javne šole. Učitelje v teh šolah plačujejo vlade jezikovnih skupnosti (povzeto po US 
Department of State, International Religious Freedom Report for 2013). 
 
V letu 2008 naj bi javno financiranje verskih skupnosti, brez upoštevanja stroškov pouka o religiji 
oz. duhovnosti v javnih šolah, v globalu izgledalo takole:   
 

Verska skupnost 
Globalni znesek 

(v milijonih evrov) 
Odstotek 

Katoliška cerkev               275,2 85,8 % 
Protestantska cerkev 8,1 2,5 % 
Izraelitska skupnost 1,3 0,4 % 
Anglikanska skupnost 0,6 0,2 % 
Islamska skupnost 6,9 2,1 % 
Pravoslavna skupnost  2,6 0,8 % 
Organizirani laiki 25,8 8,0 % 
Budisti 0,2 0,0 % 
Skupaj 320,6 100 % 
Vir: ORELA (2011), spletna stran. 
 
Od navedenega skupnega zneska javnega financiranja verskih skupnosti naj bi v letu 2008, 
glede na ugotovitve belgijskega Meduniverzitetnega raziskovalnega inštituta za permanentno 
izobraževanje, celotni znesek javnega financiranja verskih skupnosti (brez javnega verskega 
izobraževanja) znašal 240,1 milijonov evrov. Do celotnega zneska 320,6 milijonov evrov pa se 
pride tako, da se prišteje še zneske izplačanih pokojnin in zneske iz naslova vseh davčnih 
oprostitev (povzeto po US Department of State, International Religious Freedom Report 2010).  
 
Iz zadnjega dostopnega poročila ameriškega zunanjega ministrstva o verski svobodi izhaja, da 
so vse priznane verske skupnosti v Belgiji v letu 2012 skupaj prejele približno 645 milijonov 
evrov javnih sredstev (povzeto po US Department of State, International Religious Freedom 
Report for 2013). Razliko v primerjavi z istovrstnim zneskom za leto 2008 gre najverjetneje 
pripisati dejstvu, da so bili v letu 2012 upoštevani tudi stroški verskega pouka v javnih šolah. V 
poročilu je tudi navedeno, da obstajajo številni ugovori in pomisleki glede relativno 
prekomernega deleža katoliške cerkve, ki da je v nasprotju z novejšimi demografskimi podatki.   
 
Iz zveznega proračuna naj bi sicer šlo letno za namene financiranja verskih skupnosti približno 
140 milijonov evrov, ostalo pa prispevajo različne lokalne skupnosti (povzeto po ORELA (2012), 
spletna stran). 
 
Glede na vse navedeno je zelo težko ugotoviti natančno vsoto javnih sredstev, namenjenih za 
financiranje verskih skupnosti; tudi strokovnjaki si ne upajo natančneje ocenjevati teh zneskov. 
Treba je upoštevati tudi dejstvo, da se na vseh področjih zmanjšuje prakticiranje religije, kar 
sproža številna vprašanja glede smiselnosti nadaljnjega financiranja verskih skupnosti v takem 
obsegu (tako ORELA (2012), spletna stran). 
                                                 
24 Po nekaterih ocenah gre tudi v tem primeru za javno financiranje verskih skupnosti, kar naj bi dejansko podvojilo v 
nadaljevanju navedeni celotni znesek javnega financiranja verskih skupnosti. 
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Najnovejši podatki o financiranju verskih skupnosti na zveznem nivoju kažejo, vsaj tako izhaja iz 
predloga proračuna za leto 2014, da je bilo verskim in laičnim skupnostim namenjenih skupaj 
106.301.000 evrov. Skupni državni proračun za letos je bil predviden v višini 100.697.023.000 
evrov, kar pomeni, da sredstva za verske in laične skupnosti predstavljajo 0,11 % zveznega 
proračuna25 (Le budget online, spletna stran). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Poleg zgoraj opisanega neposrednega financiranja uživajo priznane verske in laične skupnosti 
tudi različne stopnje davčnih ugodnosti. Tako ne plačujejo davka na dohodke družb (l'impôt sur 
les sociétés), ki ustreza davku na dohodek (dobiček) pravnih oseb. Plačujejo pa davek na 
pravne osebe (l'impôt sur les personnes morales), ki se nanaša samo na nekatere prihodke, kot 
so donosi iz lastništva nepremičnin in kapitalski dobički. Za zgradbe, namenjene za bogoslužje 
oziroma laične obrede in srečanja, se ne plačuje davek na nepremičnine (précompte 
immobilier), ki ga pobira zvezna država ali lokalne skupnosti, in to predstavlja pomembno 
ugodnost (povzeto po ORELA (2012), spletna stran). 
 
Same verske skupnosti in njihovi organi upravljanja ne uživajo davčnih oprostitev glede prejetih 
daril, nasprotno pa to oprostitev uživajo razna združenja, ki so povezana z verskimi skupnostmi. 
Večina verskih skupnosti ima v svoji sferi precej nepridobitnih združenj (associations sans but 
lucratif – ASBL), ki uživajo ugoden davčni status, kar sicer velja tudi za ostala združenja, poleg 
tega pa prejemajo precejšen delež različnih javnih subvencij. Nepridobitna združenja, ki mdr. 
zasledujejo religiozne cilje, tudi ne plačujejo davka na dodano vrednost. Med drugim imajo na 
voljo tudi pogodbeno subvencionirano osebje (agents contractuels subventionnés), katerega 
skoraj v celoti financirajo javne oblasti (povzeto po FILO-FISC, spletna stran).  
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
Davčni zavezanci, ki brez pridobitnega namena odstopijo svoje nepremičnine verskim 
skupnostim oz. laični duhovni oskrbi za izobraževalne namene ali za namene izvajanja 
dobrodelne dejavnosti, so oproščeni davka na dohodek iz naslova posedovanja nepremičnin 
(povzeto po ORELA (2012), spletna stran). 
 
Druge oblike podpore države za nereligiozne aktivnosti cerkva/verskih skupnosti  
 
Na tem mestu velja omeniti verske oddaje na javnih radijskih in televizijskih kanalih, za katere 
prispevata sredstva flamska in valonska jezikovna skupnost (povzeto po ORELA (2011) in 
ORELA (2012), spletni strani).  
 
 

2.3 Češka 
 
Po podatkih Češkega statističnega urada je imela ta država v drugi četrtini letošnjega leta  
10.521.646 prebivalcev. Pri popisu leta 2011 se je za katoličane opredelilo le 10,4 % 
prebivalcev, 10,2 % jih je bilo pripadnikov drugih veroizpovedi, 34,2 % jih ni pripadalo nobeni 
veroizpovedi in 45,2 % je bilo neopredeljenih (Czech Statistical Office, spletni strani).   
 

                                                 
25 Ni pa mogoče izključiti možnosti, da se tudi izven navedenih proračunskih postavk skrivajo sredstva za te namene.  
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Financiranje iz proračuna 
 
Registrirane cerkve in verske skupnosti so pravne osebe in lahko zaprosijo za javno financiranje. 
Za njihovo registracijo je pristojno Ministrstvo za kulturo (povzeto iz Predloga zakona o verski 
svobodi, 2006). 
 
Po podatkih na spletni strani Ministrstva za kulturo je njegov Odbor za cerkve (Odbor církví 
Ministerstva kultury) med drugim pristojen za upravljanje sredstev, ki so namenjena cerkvam in 
verskim skupnostim za plače verskega osebja,26 stroške cerkvene uprave, režijskih stroškov 
cerkva in verskih skupnosti ter vzdrževanje cerkvenega premoženja. Poleg tega obravnava in 
odobrava proračune verskih skupnosti. Ministrstvo za kulturo oziroma druga pristojna ministrstva 
konkretno financirajo dejavnost cerkva na izobraževalnem, karitativnem, socialnem in 
zdravstvenem področju, financirajo pa tudi popravila, obnovo in vzdrževanje kulturnih 
spomenikov. Kulturne dejavnosti verskega značaja financira Ministrstvo za kulturo prek javnih 
natečajev (Ministrstvo za kulturo Češke republike, spletna stran). Pretežna večina sredstev, ki jih 
država nameni za financiranje registriranih cerkva oz. verskih skupnosti, je namenjena za plače 
duhovnikov (povzeto po Cranmer, 2011). 
 
V vojski in v zavodih za prestajanje kazni so zaposleni kaplani, kar pomeni, da jih financira 
država (glej Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Verski pouk v javnih šolah izvajajo učitelji, ki jih zaposlijo in plačujejo šole, izberejo pa jih same 
verske skupnosti. Verski pouk sicer za šole ni obvezen – lahko ga vključijo v svoje kurikulume ali 
pa tudi ne (povzeto po Eurel, spletna stran).  
 
Verske skupnosti lahko ustanovijo svoje šole, katerih delovanje pretežno financira Ministrstvo za 
izobraževanje, mladino in šport, v manjšem delu pa tudi same verske skupnosti (povzeto po 
Tretera in Horak, 2010, spletna stran).  
 
Tudi vseh pet teoloških fakultet, ki delujejo v tej državi, se financira iz državnega proračuna 
(povzeto po Eurel, spletna stran). 
 
Določene registrirane verske skupnosti so v letu 2013 od vlade skupaj prejele okoli 3,4 milijarde 
CZK.27 Od tega zneska je bilo 1,4 milijarde CZK namenjeno neposredno 17 registriranim 
verskim skupnostim, 2 milijardi pa sta bili dodeljeni iz naslova kompenzacije za razlaščeno 
premoženje verskih skupnosti, ki še ni bilo vrnjeno v naravi. Ministrstvo za kulturo je tudi 
zagotovilo subvencije v višini okoli 2,2 milijona CZK za kulturne dejavnosti verskega značaja. V 
začetku leta 2013 se je začel uporabljati Zakon o vrnitvi cerkvenih posesti (v angleščini: Act on 
Church Restitution), po katerem bo vlada v daljšem obdobju 16 let verskim skupnostim vrnila v 
naravi nekatera zemljišča v skupni vrednosti okoli 75 milijard CZK in plačala približno 59 milijard 
CZK odškodnine za tista zemljišča, ki jih ne bo mogoče vrniti v naravi. Približno 79 % navedenih 
sredstev je bilo predvidenih za katoliško cerkev. V obdobju 17 let je predvidena postopna 
ukinitev neposredne državne podpore verskim skupnostim28 (povzeto po US Department of 
State, International Religious Freedom Report for 2013).   

                                                 
26 Po nekaterih dostopnih podatkih država plačuje tudi zdravstveno in pokojninsko zavarovanje verskega osebja (tako 
Neprofitni portal Lupiga, spletna stran).  
27 Češka krona (CZK); 1 evro je 27,545 CZK po Tečajnici Banke Slovenije za dan 14. 10. 2014. 
28 Natančnejši podatki govorijo o tem, da bo država povrnila v naravi 56 % cerkvenega premoženja. Do konca leta 
2015 bo Češka nadaljevala s finančnim podpiranjem cerkvenih uprav in z izplačevanjem plač predstavnikom verskih 
skupnosti. Z letom 2016 se bo delež sredstev, namenjen verskim skupnostim, letno zmanjševal za po 5 %, dokler v 
letu 2030 država in cerkev ne bosta popolnoma finančno ločeni (povzeto po BTI 2014, spletna stran). 
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V zvezi s financiranjem verskih skupnosti velja omeniti še zasebni donatorski sklad za žrtve 
holokavsta, ki skrbi za ohranjanje lastnine judovske verske skupnosti ter izobraževalne 
programe in ki je v letu 2001 od države prejel 300 milijonov CZK (povzeto po US Department of 
State, International Religious Freedom Report for 2013). 
 
Med konkretnimi podatki o financiranju cerkva oz. verskih skupnosti iz državnega proračuna je 
za leto 2008 iz povzetka Ministrstva za kulturo razvidno, da so cerkve in verske skupnosti iz 
državnega proračuna skupaj prejele 1.285.640.000 CZK (gre za plače in prispevke duhovnikov, 
za materialne stroške cerkva in verskih skupnosti ter za vzdrževanje cerkvenega premoženja. Iz 
proračuna navedenega ministrstva pa je bilo za kulturne dejavnosti verskih skupnosti v letu 2008 
namenjeno še 4.168.000 CZK (Ministrstvo za kulturo Češke Republike, spletna stran). 
 
Obstajajo tudi nekateri podatki za leto 2014, in sicer mdr. o financiranju konkretnih, poimensko 
naštetih kulturnih dejavnosti cerkva in verskih skupnosti (potrjeni projekti na javnih natečajih); 
predvideni znesek je 2.164.000 CZK (Ministrstvo za kulturo Češke republike, spletna stran). 
 
Ob odstotnosti konkretnega odgovora na naše zaprosilo je treba ugotoviti, da iz spletne 
aplikacije Monitor, kjer je v grobem razdelan aktualni proračun, ni mogoče priti do zanesljivega 
celovitega zneska in deleža državne podpore verskim skupnostim za leto 2014 v skladu z 
zahtevami v naročilu, saj so posamezne postavke med seboj preveč prepletene. Lahko 
ugotovimo samo to, da je v proračunu Ministrstva za kulturo za aktivnosti registriranih cerkva in 
verskih skupnosti skupaj namenjeno 3.483.915.000 CZK. Glede na skupne predvidene izdatke v 
državnem proračunu, ki v letu 2014 znašajo 860.773.421.000 CZK, sredstva za cerkve in verske 
skupnosti predstavljajo 0,40 %, vendar pa to ne predstavlja celotnega zneska državne podpore, 
saj se zneski v ta namen nahajajo tudi v okviru nekaterih drugih postavk Ministrstva za kulturo, 
deloma pa verjetno še nekaterih drugih ministrstev (Monitor, spletna stran). 
  
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Nepremičnine verskih skupnosti so oproščene davkov na nepremičnine (glej Zobavnik, 2013). 
 
Država je tudi v letu 2013, tako kot v letih pred tem, zagotavljala davčne olajšave za registrirane 
verske skupnosti (povzeto po US Department of State, International Religious Freedom Report 
for 2013). Podrobnejših podatkov o tem nismo zasledili. 
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
O davčnih olajšavah za druge osebe ob odsotnosti konkretnega odgovora ni bilo mogoče dobiti 
zanesljivih podatkov. 
 

2.4 Danska 
 
Na podlagi ustave je na Danskem protestantska »Evangeličanska-luteranska cerkev« državna 
(nacionalna, ljudska) cerkev, ki jo podpira država29. Po podatkih statističnega urada (Statistics 
Denmark) je 1. januarja 2014 živelo na Danskem 5.627.235 prebivalcev, glede verske 

                                                                                                                                                              
 
29 “Evangeličanska-luteranska cerkev je priznana danska cerkev (Established Church of Denmark) in jo kot takšno 
država podpira.” (4. člen ustave – “Državna cerkev”). 
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pripadnosti pa je bilo 4.413.825 prebivalcev pripadnikov Nacionalne cerkve (Folkekirken) (78.4 
% vseh prebivalcev), 1.213.410 prebivalcev pa ni bilo pripadnikov Nacionalne cerkve.30 Uradni 
podatki o verski pripadnosti prebivalcev na Danskem ne obstajajo;31 delne podatke je možno 
pridobiti na spletni enciklopediji Wikipedia32, do leta 2007 pa jih je objavljalo tudi ameriško 
ministrstvo za zunanje zadeve (United States Department of State) v okviru letnega poročila o 
mednarodni verski svobodi (Report on International Religious Freedom). V tem poročilu je kot 
druga najbolj številčno verska skupnost navedena islamska verska skupnost (ocena, da ima 
210.000 pripadnikov), po številčnosti so jim sledili katoliki (35.000) in Jehovove priče (15.000). 
Ostale verske skupnosti pa so imele manj kot 10.000 članov. V tem poročilu je navedeno tudi, 
da se okoli 5,4 % prebivalstva na Danskem deklarira za neverne (not religious) in 1,5 % 
prebivalstva za ateiste (oba deleža skupaj znašata 6,9 %). Enaka podatka o nevernih in ateistih 
navaja tudi Haynes, 2008:23.33 V zbirni tabeli je bil upoštevan ta podatek, kar bi (ob 
predpostavki enakega deleža nevernih) za leto 2014 pomenilo, da je bilo nevernih 388.279 
prebivalcev, vernih pa 5.238.956 prebivalcev. 
 
Cerkve in verske skupnosti na Danskem se lahko razvrsti v tri skupine, za katere velja drugačna 
statusno-pravna ureditev:  
- Evangeličansko-luteranska cerkev (The National Church of Denmark, Nacionalna cerkev), 
- spoznane in priznane (recognized and approved)34 verske skupnosti, 
- druge verske skupnosti in družbe z verskim značajem35 (religious character) (Freedom of 

religion and religious communities in Denmark). 
 

Država podpira Nacionalno cerkev »moralno in politično, deloma pa tudi finančno in 
administrativno« (prispeva k financiranju plač in pokojnin verskih oseb, zbira cerkveni davek, 
sodeluje pri upravljanju cerkve s sredstvi pristojnega ministrstva in sodeluje pri upravljanju škofij, 
pri nadzoru, opravlja svetovalne storitve ...). Spoznane in priznane verske skupnosti lahko 
izvajajo poročne slovesnosti s pravnim učinkom, prav tako lahko njihovi duhovniki iz tujine 
pridobijo dovoljenje za bivanje v državi. Spoznane in priznane verske skupnosti imajo pravico do 
lastnih pokopališč (Freedom of religion and religious communities in Denmark ter spletna stran 
danskega Ministrstva za zunanje zadeve). 
 
Prihodke in odhodke Nacionalne cerkve objavlja Ministrstvo za enakost spolov in cerkev na svoji 
spletni strani. Podatki za leto 2012 kažejo, da so skupni prihodki Nacionalne cerkve obsegali 
7,99 mld36 DKK (odhodki 7,79 mld DKK), izvirali so iz treh virov: 6,13 mld iz t.i. »lokalnih 
blagajn« (Lokale kasser) – gre pretežno za sredstva iz naslova cerkvenega davka, obsegajo pa 
tudi druge prihodke (npr. dohodke od pokopališč), iz posebnega cerkvenega sklada na 
državnem nivoju (Fællesfonden) 1.09 mld DKK in iz naslova financiranja iz državnega proračuna 

                                                 
30 Članstvo v Nacionalni cerkvi se pridobi avtomatsko s krstom (Statistical Yearbook 2014). Ob tem se ateisti na 
spletni strani svojega združenja pritožujejo, da se registracije rojstev, smrti in spremembe imen še vedno delajo v 
župnijskem registru in ne v mestni hiši. »Ateist, musliman ali jud, v vsakem primeru moraš iti v cerkev, ko je rojen tvoj 
otrok.« (Spletna stran The Danish Atheist Society). 
31 Danska zakonodaja prepoveduje zbiranje podatkov o veri in etični pripadnosti (Spletna stran EMU Foundation). 
32 Na spletni povezavi http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Denmark. 
33 Manj zanesljiv vir (Spletna stran populstat.info) sicer navaja (podatek je verjetno še starejši), da je nevernih 9,6 % 
prebivalstva Danske. 
34 Med obema skupinama verskih skupnosti obstaja manjša razlika. Spoznane (recognized) verske skupnosti imajo 
svoj status odobren na podlagi kraljevega odloka, lahko krstijo otroke in jim dajo imena s pravnim učinkom, vodijo pa 
lahko tudi cerkvene registre in izdajajo potrdila na njihovi osnovi (Freedom of religion and religious communities in 
Denmark). 
35 Druge verske skupnosti lahko prakticirajo svoje verske običaje brez pridobitve kakršnegakoli dovoljenja, a njihovi 
poročni obredi niso pravno priznani s strani države, prav tako pa ne uživajo davčnih olajšav kot priznane verske 
skupnosti (Freedom of religion and religious communities in Denmark ter Haynes, 2008:23). 
36 Po tečajnici Banke Slovenije z dne 14. 10. 2014 je 1 evro = 7,4445 DKK. 
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0,77 mld DKK. Nacionalna cerkev se financira torej iz dveh javnih virov: iz cerkvenega davka in 
iz državnega proračuna. 
 
Cerkveni davek  
 
Cerkveni davek je najpomembnejši vir financiranja Nacionalne cerkve. Plačujejo ga člani te 
cerkve iz svojega dohodka in to v povprečju 0,88 % svojega obdavčljivega dohodka. Občinske 
stopnje obdavčevanje so različne, in sicer od 0,42 % do 1,48 %.37 V letu 2013 so člani 
Nacionalne cerkve plačali približno 6,3 mld DKK cerkvenega davka (za leto 2014 se predvideva 
plačilo 6,4 mld DKK), od tega 1,1 mld DKK na državnem (enako se predvideva za leto 2014) in 
5,2 mld DKK na občinskem nivoju (za leto 2014 se predvideva 5,3 mld DKK na občinskem 
nivoju) (Ministeriet for Ligestilling og Kirke)38. Celoten proračun države za leto 2014 je predviden 
v višini 54,06 mld evrov, vsi proračuni lokalnih skupnosti pa so znašali 17.302 mio DKK (spletna 
stran Statistics Denmark) 
 
Financiranje iz proračuna 
 
V letu 2014 je država dodelila finančne dotacije (grants) Nacionalni cerkvi v višini 760,7 mio 
DKK, in sicer za (v mio DKK): 

- oddelek - Cerkev (Departementet – Kirke) – 29,6, 
- spominski park in kraljeve pogrebne kapele (Mindelunden og De kgl. begravelseskapeller 

m.v.) – 8,6, 
- različne dotacije – 0,6, 
- dotacije za skupni sklad »Rigshospitalet« – 1,4, 
- dansko cerkev v južnem Schleswigu – 14,8, 
- versko vzgojo Dancev v tujini – 9,3, 
- obnovo cerkva – 17,6, 
- plače in pokojnine škofov – 9,9, 
- dotacije za plače duhovnikov in stolnih proštov (provster) – 362,7, 
- prispevke za pokojnine, namenjeni državi, in za skupni sklad – 101, 
- pokojnine duhovnikov in stolnih proštov – 177,9, 
- pokojninski sklad iz leta 1950 – 19,1 
- kompenzacijo na podlagi zakona o osebnih imenih – 8,1. (Ministeriet for Ligestilling og 

Kirke ter Folkekirkens styre, Kirkeministeriet 2014:172). 
 
Na spletni strani Ministrstva za enakost spolov in cerkev navajajo, da se od tega zneska največ 
namenja za Nacionalno cerkev iz njihovega ministrstva, in sicer 563,7 mio DKK, od česar je 
473,6 mio DKK namenjeno za subvencije plač verskih oseb in njihovo pokojninsko zavarovanje, 
8,2 mio DKK pa je kompenzacij Nacionalni cerkvi zaradi zmanjšanja davčne osnove, od katere 
se obračunava cerkveni davek, ter posledično zmanjšanje prihodkov Nacionalne cerkve iz tega 
naslova od leta 2004 naprej. Okoli 197 mio DKK je bilo namenjeno pokojninskemu skladu za 
pokojnine verskih oseb (Ministeriet for Ligestilling og Kirke). 
 

                                                 
37 Stopnje, po katerih se plačuje cerkveni davek v posameznih občinah, so javno dostopne na naslednji spletni 
povezavi: http://www.km.dk/fileadmin/share/Kirkeskat/Kirkeskatteprocenter_2013.pdf (Ministrstvo za enakost spolov in 
cerkev). 
38 Na spletnih straneh strani Ministrstva za enakost spolov in cerkev je finančno poslovanje Nacionalne cerkve sicer 
zelo pregledno in tudi temeljito prikazano. Skoraj vsa gradiva pa so žal na razpolago le v danskem jeziku. Na naše 
zaprosilo temu ministrstvu za podatke nam niso odgovorili. Zato smo morali za razumevanje vsebine njihovih spletnih 
strani večinoma uporabiti avtomatski prevajalnik (Google Translate). V teh primerih je kot vir podatkov naveden 
»Ministeriet for Ligestilling og Kirke«, ki je originalni naziv Ministrstva za enakost spolov in cerkev. 
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Ministrstvo za enakost spolov in cerkev na spletni strani navaja, da država iz proračuna ne 
financira drugih verskih skupnosti, lahko pa dobijo finančno podporo države za obnovo zgradb in 
kulturnih spomenikov (Ministeriet for Ligestilling og Kirke ter Marasović, 2007:579). Na uradni 
državni spletni strani (predstavitev države) navajajo, da se druge verske skupnosti financirajo 
pretežno s pomočjo donacij članov, ki pa so iz tega naslova deležni davčnih olajšav (spletna 
stran Danske države). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve in verske skupnosti 
 
Za Nacionalno cerkev in spoznane in priznane verske skupnosti velja, da jim ni treba plačevati 
davke na nepremičnine za cerkve in verske objekte, enako velja za pokopališča, za katera 
izdajajo dovoljenja državne oblasti. Velja tudi oprostitev plačila občinskega davka na 
nepremičnine za nekatere druge objekte, dvorišča in vrtove, ki niso uporabljeni v poslovne 
namene, uporabljajo pa se za srečanja verskega značaja in ob možnosti prostega dostopa 
vernikov (Freedom of religion and religious communities in Denmark). 
 
Za spoznane in priznane verske skupnosti velja, da uživajo določene davčne olajšave, vključno 
z davkom na nepremičnine in lokalnim zemljiškim davkom (Haynes, 2008: 23) 
 
Olajšave za donatorje 
 
Za donatorje posameznike spoznanim in priznanim verskim skupnostim, pa tudi drugim verskim 
skupnostim in družbam z verskim značajem velja, da si lahko znižajo davčno osnovo približno v 
višini 33 % svojih donacij in daril verskim skupnostim (Haynes, 2008:23). Takšne možnosti člani 
Nacionalne cerkve nimajo (Ministeriet for Ligestilling og Kirke). 
 
Druge ugodnosti  
 
Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve v poročilu o verski svobodi za leto 2013 navaja, da tako 
javne kot tudi vse zasebne šole (vključno s tistimi, ki so jih ustanovile verske skupnosti) 
prejemajo državno finančno pomoč. Protestantska teologija se uči na javnih šolah na podlagi 
zakona, v pouk pa so vključene tudi druge svetovne vere. Pouk je obvezen, razen na podlagi 
pisne zahteve staršev, po 15. letu starosti učenca pa na podlagi pisne zahteve učenca in 
staršev.  
 
Nacionalna cerkev ima na podlagi zakona (prost ali olajšan) dostop do državnega radia in 
televizije39 (Spletna stran The Danish Atheist Society). 
 

2.5 Finska 
 
Po podatkih njihovega statističnega urada (Statistics Finland) je v letu 2013 živelo na Finskem 
5.451.270 prebivalcev, glede verske pripadnosti pa je 4.106.025 prebivalcev (75,3%) celotnega 
prebivalstva pripadalo protestantski cerkvi, 58.609 prebivalcev pravoslavni cerkvi (1,1%), drugim 
veram pa 82 949 prebivalcev (1,2%). Nevernih je bilo 1.203.687 prebivalcev. Iz tega izhaja, da 
je bilo vernih prebivalcev 4.247.583 (Spletna stran Statistics Finland).  

                                                 
39 Ateisti na spletni strani svojega združenja sicer navajajo naslednje: »Danski državni radio in televizija (DR) morata 
na podlagi zakona propagirati “Dansko krščansko kulturno izročilo” Ta institucija pa je financirana s pristojbinami 
(license fee), ki jih plačujejo vsi, ki imajo v lasti vsaj tranzistorski radijski sprejemnik« (Spletna stran The Danish 
Atheist Society). 
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Cerkveni davek in druga javna sredstva 
 
Obe vodilni cerkvi (protestantska in pravoslavna) sta po ustavi notranje avtonomni pri odločanju, 
kar velja tudi za župnije, in imata status javnih institucij oziroma državnih cerkva. Med drugim 
imata tudi pravico pobiranja davkov od svojih članov (revni verniki so lahko oproščeni plačila 
tega davka). Najpomembnejši vir sredstev vodilnih cerkva je cerkveni davek, ki ga plačujejo člani 
obeh cerkva kot določen odstotek od svojega dohodka (od 1 % do 2 %, v povprečju 1,4 %), ki se 
razlikuje po posameznih župnijah. Dodatno pa prejemata tudi del podjetniškega davka 
(corporate tax), ki ga pobira država (v letu 2011 je bil delež obeh cerkva npr. 2,55 % tega 
davka). Od tega dela davka dobi protestantska cerkev veliko večino (98 ali 99 %) sredstev. 
Protestantske župnije plačujejo državi stroške pri pobiranju navedenih cerkvenih davkov, 
pravoslavna cerkev pa k temu ni zavezana. Državne subvencije prejema pravoslavna cerkev, pa 
tudi registrirane verske skupnosti (Kääriäinen, 2011:163 v Zobavnik in drugi, 2014:11). 
 
Po podatkih, ki smo jih prejeli iz finskega Ministrstva za izobraževanje in kulturo, ki je odgovorno 
tudi za verske zadeve, so bile oblike neposrednega javnega financiranja cerkva in verskih 
skupnostih v letu 2013 naslednje: 
- evangeličanska cerkev: 

- cerkveni davek (od članov te cerkve) 916,8 mio evrov, 
- delež od prihodkov iz naslova podjetniškega davka 104,8 mio evrov, 

- pravoslavna cerkev: 
- cerkveni davek (od članov te cerkve) 15,0 mio evrov, 
- delež od prihodkov iz naslova podjetniškega davka 0,1 mio evrov, 
- državne subvencije 2,3 mio evrov, 

- registrirane verske skupnosti (več o tem, katere so to in kako so sicer financirane, glej 
Zobavnik in drugi 2014, str. 10-12): 

- državne subvencije v višini 0,35 mio evrov. 
 
Skupaj je torej neposredno javno financiranje cerkva in verskih skupnosti v letu 2013 obsegalo iz 
cerkvenega davka in podjetniškega davka 1.039,35 mio evrov, iz državnega proračuna pa 2,65 
mio evrov. Celoten proračun države za leto 2013 je znašal po podatkih Ministrstva za finance 
54,6 mld evrov.  
 
Po podatkih, ki smo jih prejeli iz Ministrstva za izobraževanje in kulturo, se bo sistem financiranja 
verskih skupnosti z letom 2016 nekoliko spremenil. Evangeličanska in pravoslavna cerkev naj ne 
bi več prejemali deleža financiranja iz naslova podjetniškega davka. Evangeličanska cerkev naj 
bi namesto tega deleža prejemala subvencije v višini 114 mio evrov za vzdrževanje pokopališč 
in za svoje naloge v zvezi z vzdrževanjem registra prebivalstva in za vzdrževanje zgodovinskih 
zgradb. Zaradi izgube navedenega vira naj bi se subvencije za pravoslavno cerkev povečale za 
87.000 evrov. Povečale naj bi se tudi subvencije, ki bodo namenjene za druge verske skupnosti, 
in sicer na 1,113 mio evrov. 
 
Glede davčnih oprostitev in olajšav za cerkve in verske skupnosti  
 
Glede tovrstnega posrednega financiranja cerkva in verskih skupnosti so v odgovoru iz finskega 
Ministrstva za izobraževanje in kulturo navedli, da med cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi: 
»obstajajo manjše razlike v obdavčevanju, ki pa finančno niso zelo pomembne« (Odgovor Ministrstva 
za izobraževanje in kulturo z dne 10. 11. 2014). 
 
Za cerkve in verske skupnosti veljajo naslednje davčne oprostitve: 
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- vse cerkve in verske skupnosti so (podobno kot država in lokalne skupnosti) oproščene 
davka na dohodek, z izjemo poslovnega dohodka in davka od prihodkov od nepremičnin, ki 
niso povezane z javnimi neprofitni nameni (Kotiranta, Blažič in Zobavnik, 2005 v Zobavnik in 
drugi 2014); 

- davka na neto premoženje ne plačujeta obe državni cerkvi in tudi ne druge registrirane 
verske skupnosti, so pa zavezane k plačilu davka na nepremičnine z določenimi izjemami. 
Tako so pokopališča obeh vodilnih cerkva oproščena davka na nepremičnine. Davka na 
nepremičnine so na podlagi 3. člena Zakona o davku na premoženje oproščene tudi 
zapuščene cerkve in samostani. Za provinco Åland velja, da verske skupnosti (in občine) ne 
plačujejo davka na transfer nepremičnin (Kotiranta, Blažič in Zobavnik, 2005 v Zobavnik in 
drugi 2014); 

- državni cerkvi in verske skupnosti ne plačujejo davka na dediščine in darila;  
- župnišča državnih cerkev in drugih verskih skupnosti ne plačujejo prispevka za televizijo; 
- delna oprostitev plačila DDV; za vse storitve, ki niso tipične za verske organizacije, morata 

državni cerkvi in verske skupnosti plačevati DDV (Zobavnik in drugi, 2014:24). 
 
Druge ugodnosti za cerkve in verske skupnosti 
 
V odgovoru iz finskega Ministrstva za izobraževanje in kulturo so navedli, da je bilo za neverske 
aktivnosti verskih skupnosti v letu 2013 namenjeno 23.000 evrov subvencij iz državnega 
proračuna. 
 

2.6 Francija 
 
Ta država ima v letu 2014 po zaokroženih podatkih državnega statističnega urada 66 milijonov 
prebivalcev (INSEE, spletna stran). Podatki o številu in deležu pripadnikov posameznih 
veroizpovedi so zelo različni. Po podatkih iz leta 2007 je bilo 51 % prebivalcev katoličanov, 5 % 
kristjanov brez natančne navedbe veroizpovedi, 4 % muslimanov,40 3 % protestantov, po 1 % 
judov in predstavnikov drugih religij, 4 % prebivalcev se ni izjasnilo, 31 % pa je bilo neverujočih 
(povzeto po Steinbach, spletna stran). Novejših zanesljivih podatkov ni.   
 
V treh vzhodnofrancoskih departmajih (Haut-Rhin, Bas-Rhin in Moselle) v Alzaciji in Loreni 
imajo drugačen davčni režim kot v ostalih delih Francije. Tam imajo namreč pripadniki 
katoliške, protestantske, reformirane in judovske veroizpovedi možnost, da del dohodnine 
namenijo svoji verski skupnosti s pomočjo državnega davčnega sistema (Blažič, 2005).  
 
Financiranje iz proračuna 
 
Cerkev in država sta ločeni. Financiranje verskih skupnosti je načeloma zakonsko prepovedano. 
Država zgolj posredno podpira cerkev, pri čemer so proračunski izdatki dovoljeni le za dejavnost 
vojaških ordinariatov in za zagotavljanje svobodne verske dejavnosti v javnih institucijah, kot so: 
osnovne šole, srednje šole, bolnišnice, prostori za azilante in zapori. Ministrstvo za finance, 
departmaji in občine dajejo tudi ugodna posojila za zidavo novih sakralnih objektov (Blažič, 2005 
in Zobavnik in drugi, 2014). Država omogoča organizacijam, ki delujejo na verskem oziroma 
cerkvenem področju in ki pridobijo status javno koristne organizacije (npr. dobrodelnim, 
bolniškim, socialnim organizacijam) prejemanje javnih finančnih sredstev od države, lokalnih 
skupnosti in drugih javnih teles (povzeto iz Predloga zakona o verski svobodi, 2006). 
 
                                                 
40 Po nekaterih podatkih pa je ta odstotek precej višji, tudi do 7,5 % (glej Nombre de musulmans par pays, Wikipedia). 
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Manjše verske skupnosti, ki so organizirane kot navadna združenja, lahko pridobivajo 
subvencije s strani države, departmajev in občin ali javnih podjetij. Verska združenja 
(associations cultuelles oziroma associations diocésaines), ki so značilna za večje verske 
skupnosti, ne smejo prejemati subvencij v nobeni obliki s strani države, departmaja ali občine. 
Verske skupnosti se lahko ustanavljajo (registrirajo) tudi kot t.i. kulturna združenja (associations 
culturelles), ki pa lahko opravljajo pridobitno dejavnost in lahko prejemajo državne subvencije za 
svojo kulturno in izobraževalno dejavnost (več o tem glej: Zobavnik in Blažič, 2005). Posamezna 
verska skupnost je lahko in običajno tudi je organizirana v številnih različnih oblikah združenj.  
 
Verski objekti katoliške cerkve, ki so bili zgrajeni pred letom 1905, so zaradi posebne ureditve v 
lasti države ali občin, ki jih tudi vzdržujejo,41 katoliška cerkev pa ima pravico do proste uporabe 
teh zgradb. Stroški vseh del na kulturni dediščini, ki se nanašajo na zgradbe,42 so v letu 2007 
znašali na nivoju države 272 milijonov evrov (na državnem nivoju se financirajo stroški skoraj 
vseh katedral), na nivoju regij 44 tisoč evrov, na nivoju departmajev 147 tisoč evrov in na nivoju 
občin 153 milijonov evrov (Haynes 2008:14-16 v: Zobavnik in drugi, 2014). Občine, departmaji in 
država so lahko porok pri posojilih, ki jih najamejo verske organizacije za izgradnjo svojih 
objektov. Javna oblast pomaga verski skupnosti pri pridobitvi zemljišča s pogosto uporabljenim 
instrumentom dednega zakupa, ki ob simbolični zakupnini (1 evro) traja 99 let (Pengov, 2010 v: 
Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Po nekaterih podatkih so letni stroški vzdrževanja verskih objektov katoliške cerkve, zgrajenih 
pred letom 1905, ocenjeni na okoli 100 milijonov evrov, kar bi tudi lahko šteli kot pomoč verskim 
skupnostim, lokalne skupnosti pa letno prispevajo okoli 50 milijonov evrov za stroške bivanja 
duhovnikov (povzeto po European Parliament Platform for Secularism in Politics (EPPSP), 
spletna stran). 
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje za šolsko leto 2012/2013 je bilo skoraj 16 % šol v 
Franciji zasebnih, torej skupaj okoli 8800 šol. Od zasebnih šol jih je 97 % katoliških. Vlada sicer 
podpira zasebne šole, vključno z verskimi zasebnimi šolami; v 98 % zasebnih šol država plačuje 
učitelje pod pogojem, da šole sprejemajo vse učence, ne glede na versko pripadnost (povzeto 
po US Department of State, International Religious Freedom Report for 2013). Zasebne šole 
lahko sklepajo z državo koncesijske pogodbe; v takem primeru država financira zasebne šole in 
plačuje tudi duhovnike, ki v njih poučujejo. Zasebne verske šole financirajo lokalne skupnosti, 
zlasti občine (povzeto iz Predloga zakona o verski svobodi, 2006). 
 
Po nekaterih ocenah država skupaj plačuje 140.000 učiteljev v zasebnih osnovnih in srednjih 
šolah. V državnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen predvideno 7,1 milijarde evrov. 
Tehnično in pomožno osebje plačujejo departmaji in regije in za leto 2012 je bil njihov prispevek 
v ta namen ocenjen na najmanj 150 milijonov evrov. Drugi prispevki regij in departmajev za 
zasebne šole so znašali približno 350 milijonov evrov. Občine so za zasebne katoliške šole 
prispevale približno 500 milijonov evrov43 (povzeto po International Freethought, spletna stran). 
 
Iz naslova socialnih zadev naj bi pomoč države verskim skupnostim v letu 2012 znašala več kot 
100 milijonov evrov (povzeto po International Freethought, spletna stran). 
 

                                                 
41 Delež financiranja s strani regij in departmajev je zanemarljiv. 
42 Posebnih podatkov samo za verske objekte ni na razpolago. 
43 Isti vir navaja tudi, da je država za zasebne kmetijske šole, ki delujejo predvsem na območjih s pretežno katoliškim 
prebivalstvom, v letu 2012 namenila okoli 339 milijonov evrov; gre za plače učiteljev in druge stroške (povzeto po 
International Freethought, spletna stran). 
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Glede celotne pomoči države verskim skupnostim, tako neposredne kot posredne, ni uradnega 
podatka, po nekaterih ocenah pa je v letu 2006 znašala okoli 10 milijard evrov (International 
Freethought, spletna stran). 
 
Ob odsotnosti konkretnega odgovora iz te države nismo mogli prikazati natančnejših podatkov, 
saj iz pregledanih proračunov na vseh ravneh ni mogoče posebej pridobiti podatkov za 
financiranje verskih skupnosti. Edina postavka, ki se v državnem proračunu nanaša na verske 
skupnosti, je opisana kot politično, versko in društveno življenje (Vie politique, cultuelle et 
associative) in se nahaja med nalogami ministrstev; predvidena sredstva za leto 2014 v ta 
namen znašajo 312.965.191 evrov, vendar iz navedenega zneska ni mogoče izdvojiti sredstev, 
ki so namenjena samo za verske skupnosti. Skupna proračunska sredstva znašajo 
410.417.909.050 evrov (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)).   
 
Iz zgodovinskih razlogov imajo v Alzaciji in delu Lorene nekatere verske skupnosti poseben 
pravni status, saj tam ni bila opravljena popolna ločitev cerkve od države glede financiranja. 
Podobno velja tudi za prekomorska ozemlja. Verski uslužbenci prejemajo plačo, ki jo zagotavlja 
država (Ministrstvo za notranje zadeve), ki je vezana na plače javnih uslužbencev. V letu 2012 
je država pripevala za navedene verske skupnosti 5444 milijonov evrov, od česar je bil največji 
del namenjen plačam 1400 verskih uslužbencev na tem območju. Verski uslužbenci v teh 
pokrajinah so upravičeni tudi do nadomestila za brezposelnost ter do državnih pokojnin. 
Zagotovljeno je tudi obvezno javno izobraževanje o navedenih religijah v osnovnih in srednjih 
šolah, ki ga opravljajo pripadniki teh verskih skupnosti (starši otrok pa lahko ta pouk tudi 
odklonijo). Na tem območju obstajajo tudi javno financirane teološke fakultete. Poleg tega je 
dovoljeno javno financiranje gradnje cerkvenih objektov (več o tem: Zobavnik in drugi, 2014 ter 
Cranmer, 2011).  
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Vseh oblik pomoči države verskim skupnostim in različnih olajšav zanje ni mogoče v celoti zajeti 
in ovrednotiti (tako International Freethought, spletna stran). 
 
Uvodoma je treba navesti, da se verskim skupnostim v Franciji sicer ni treba registrirati, to pa 
morajo storiti, če želijo zaprositi za uradno priznanje oziroma za status ugodnejše davčne 
obravnave oz. davčne oprostitve (več o tem glej: Zobavnik in Blažič, 2005). 
 
Registrirane verske skupnosti so obdavčene s komercialnimi davki samo, če opravljajo tudi 
pridobitne aktivnosti. Za davek na dohodek (dobiček)45 tako velja davčna oprostitev na podlagi 
206. člena Splošnega davčnega zakonika (Code général des impôts), če pri delu verske 
skupnosti občutno prevladujejo nepridobitne dejavnosti ter je vsota prejemkov iz pridobitnih 
dejavnosti verske skupnosti manjša od 60.000 €. Na podlagi 261. člena navedenega zakonika 
pa so registrirane verske skupnosti oproščene plačila davka na dodano vrednost za blago in 
storitve, ki so namenjene članom verskih skupnosti za cilje verske narave. Če verske skupnosti 
ne opravljajo pridobitne dejavnosti, tudi ne plačujejo bivšega lokalnega podjetniškega davka 
(taxe professionelle)46 (več o tem glej: Zobavnik in drugi, 2014).  
 

                                                 
44 Po nekaterih drugih podatkih pa je ta znesek znašal 58 milijonov evrov (glej International Freethought, spletna 
stran). Isti vir še navaja, da je bilo za plačila menihov v čezmorskem departmaju Francoska Gvajana in za pokojnine 
bivših duhovnikov namenjeno od 15 do 20 milijonov evrov.  
45 Sedaj se imenuje Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 
46 Sedaj se imenuje Contribution économique territoriale (CET). 



 

26 
 

Nadalje je v 1382. členu Splošnega davčnega zakonika določeno, da lokalnega zemljiškega 
davka (taxe foncière sur les propriétés bâties) ni treba plačati za stavbe, namenjene bogoslužju 
(Blažič in Zobavnik, 2009). 
 
V skladu s 795. členom Splošnega davčnega zakonika so oproščeni davka tudi brezplačni 
prenosi lastništva (donacije, dediščine in prostovoljna darila) v korist verskih skupnosti (Zobavnik 
in drugi, 2014). 
 
Kulturna združenja (associations culturelles) niso izvzeta iz obdavčenja (več o tem Zobavnik in 
Blažič, 2005). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
Splošni davčni zakonik v 200. členu določa, da imajo fizične osebe pravico do znižanja osnove 
za dohodnino v višini 66 % vsote daril v korist verskih združenj, ki so upravičena do prejemanja 
daril, v Alzaciji in Loreni pa tudi v korist javnih verskih ustanov, ki so tam priznane, in da je ta 
znesek omejen z 20 % vseh obdavčljivih dohodkov (Blažič, 2005). V letu 2012 naj bi skupen 
znesek prihranka za verske skupnosti iz tega naslova znašal po približnih ocenah od 100 do 
125 milijonov evrov (povzeto po International Freethought, spletna stran). 
 
Prihranek verskih skupnosti zaradi neobdavčitve neposrednih darov vernikov (manual 
donations) naj bi po nekaterih ocenah v letu 2012 znašal 80 milijonov evrov iz naslova 
posredne davčne olajšave (povzeto po International Freethought, spletna stran).    
 
Podjetja lahko na podlagi 238.bis člena Splošnega davčnega zakonika zmanjšajo osnovo za 
plačilo davka na dohodek (dobiček) za zneske donacij, namenjenih mdr. opravljanju 
človekoljubnih, izobraževalnih, socialnih in družinskih dejavnosti. Olajšava velja za 60 % zneska 
donacije, omejena pa je s 0,5 % ustvarjenega prometa (povzeto in prirejeno po Predlogu zakona 
o verski svobodi, 2006).  
 

2.7 Hrvaška 
 
Po podatkih iz državnega popisa iz leta 2011 je živelo (31. marca tega leta) na Hrvaškem 
4.284.889 prebivalcev, glede verske pripadnosti pa je bilo 3.697.143 prebivalcev (86,28 % 
celotnega prebivalstva) katolikov, 190.143 pravoslavnih, 14.653 protestantov ter 12.961 drugih 
kristjanov. Islamski verski skupnosti je pripadalo 62.977 prebivalcev, judovski 536, vzhodnim 
religijam 2.550 vernikov, drugim religijam pa 2.555 vernikov.47 Agnostikov in skeptikov je bilo 
32.518, nevernikov in ateistov 163.375, 93.018 prebivalcev se ni izjasnilo glede vere, za 12.460 
prebivalcev pa je bila pripadnost veri neznana (nepoznato) (Popis stanovništva, kućanstava i 
stanova 2011. godine). Po najnovejši oceni na Hrvaškem živi (december 2014) sicer nekaj manj 
- 4.259.732 prebivalcev (Spletna stran Countrymeters). 
 
Cerkve in verske skupnosti se financirajo: iz prihodkov od svojega premoženja, od dobičkov 
gospodarskih družb, katerih lastniki so, z opravljanjem dobrodelne, vzgojno-izobraževalne, 
kulturne, umetniške in druge splošno koristne dejavnosti, s prodajo verskih del ali spominkov, od 
zagotavljanja verskih storitev, iz dediščin in daril ter iz prostovoljnih prispevkov (v denarju, 
storitvah ali delu) fizičnih in pravnih oseb. Cerkve in verske skupnosti se financirajo tudi iz javnih 

                                                 
47 Seštevek navedenih kategorij je bil ugotovljen za skupno število vernikov, ki znaša 3.983.518. 
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sredstev, in sicer na vseh treh upravnih nivojih (Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, 
17. člen). 
 
Financiranje iz proračunov 
 
Cerkve in verske skupnosti na Hrvaškem pridobivajo javna proračunska sredstva na treh nivojih: 
- državni nivo, 
- enote področne (regionalne) samouprave, 
- enote lokalne samouprave (Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, tretji odstavek 

17. člena).  
 
Cerkvam in verskim skupnostim se sredstva iz državnega proračuna odobravajo v odvisnosti od 
vrste in značaja njenih verskih objektov (kulturni, zgodovinski in umetniški vidiki) ter od delovanja 
cerkva in verskih skupnosti na vzgojno-izobraževalnem, socialnem, zdravstvenem in kulturnem 
področju. Prav tako se upošteva njihov prispevek k nacionalni kulturi, kot tudi humanitarni vidik 
in splošna koristnost njihovega delovanja (Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, drugi 
odstavek 17. člena).  
 
Cerkvam in verskim skupnostim se lahko iz državnega proračuna in proračuna lokalnih 
skupnosti ter proračuna enot področne (regionalne) samouprave dodeljujejo in namenjajo 
podpore, posebej za izgradnjo in obnovo verskih objektov (Zakon o pravnom položaju vjerskih 
zajednica, tretji odstavek 17. člena).  
 
Na državnem nivoju se cerkve in verske skupnosti financirajo predvsem prek Urada Komisije za 
odnose z verskimi skupnostmi (Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama), ki je 
strokovna služba vlade, ki opravlja strokovne, administrativne in druge naloge v zvezi z odnosi s 
cerkvami in verskimi skupnostmi. V državnem proračunu za leto 2013 (2014) je bilo za podporo 
cerkvam in verskim skupnostim predvideno v proračunu navedenega urada 392.088.576 HRK48 
(379.194.000 HRK)49, in sicer: 
- za podporo na podlagi sporazuma s Svetim sedežem 288.888.576 HRK (292.194.000 HRK), 

sredstva so namenjena katoliški cerkvi; iz odgovora vlade na poslansko vprašanje Nansi 
Trieli ta znesek pomeni zmnožek števila župnij na Hrvaškem in dveh povprečnih mesečnih 
plač, ta sredstva pa so namenjena za pokojnine duhovnikov (na neprofitnem portalu 
Lupiga.com navajajo, da so ta sredstva v letu 2013 bila namenjena tudi za obnovo verskih 
objektov in za karitativno dejavnost, več o tem v opombi na naslednji strani).  

- za podporo na podlagi dogovora med vlado in verskimi skupnostmi 17.000.000 HRK 
(17.000.000 HRK); gre za sredstva, ki so namenjena drugim (nekatoliškim) verskim 
skupnostim, 

- odškodnine pravnim osebam katoliške cerkve za odvzeto premoženje 16.200.000 HRK 
(15.801.229 HRK), 

- za obveznosti iz preteklega razdobja na podlagi sporazuma s Svetim sedežem 70.000.000 
HRK (70.000.000 HRK); gre za neporavnane obveznosti (za pokojnine duhovnikov) iz 
preteklih obdobij (Odluka o proglašenju izmjena i dopuna državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, Odluka o proglašenju izmjena 
i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 
2016. godinu). 

                                                 
48 Po tečajnici Banke Slovenije s 14.10.2014 je 1 EUR = 7,6555 HRK. 
49 Odhodki državnega proračuna v letu 2013 so bili predvideni v višini 126.805.076.125 HRK (od tega odhodki od 
poslovanja 125.029.343.973 HRK in 1.775.732.152 HRK odhodki za pridobitev nefinančnega premoženja), v letu 
2014 pa 130.651.497.919 HRK (od tega odhodki od poslovanja 128.085.807.151 HRK in 2.565.690.768 HRK odhodki 
za pridobitev nefinančnega premoženja). 
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Drugi proračunski uporabniki na državnem nivoju zagotavljajo cerkvam in verskim skupnostim za 
leto 2013 (in 2014) sredstva za: 

- duhovno pomoč v bolnicah, predvideno je bilo 776.000 HRK (770.000 HRK), 
- duhovno pomoč v ustanovah socialnega varstva, predvideno je bilo 859.140 HRK 

(910.000 HRK) (Odluka o proglašenju izmjena i dopuna državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, Odluka o proglašenju 
izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 
2015. i 2016. godinu). 

 
Iz pregleda državnega proračuna za leto 2013 je torej razvidno, da se zagotavlja cerkvam in 
verskim skupnostim 393.723.716 HRK proračunskih sredstev na postavkah, kjer so razvidni 
nameni financiranja cerkva in verskih skupnosti. 
 
Iz državnega proračuna pa se financirajo tudi izdatki, za katere ni neposredno razvidno, da se 
nanašajo na cerkve in verske skupnosti. Iz odgovora vlade (podatke je iz pristojnih ministrstev 
zbiralo Ministrstvo za finance) na poslansko vprašanje Nansi Tireli50 je razvidno, da so se v letu 
2013 tovrstna sredstva namenjala za: 
- objekte cerkva in verskih skupnosti; po podatkih ministrstva, pristojnega za kulturo, je to v 

letu 2013 financiralo objekte katoliške cerkve v višini 36.193.468 HRK, 
- financiranje učiteljev pouka religije (vjeroučitelja); po podatkih ministrstva, pristojnega za 

izobraževanje, je bilo leta 2013 namenjeno 230.300.000 HRK (od tega več kot 90 % za 
katoliške učitelje pouka religije), 

- plače 3.106.914 HRK in donacije 500.000 HRK v zvezi s sodelovanjem z Vojaškim 
ordinariatom; po podatkih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, 

- mednarodna, nacionalna in lokalna verska romanja ter stroški duhovne oskrbe in krepitev 
zakonskih zvez sodelavcev (bračni susreti djelatnika)51 ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve, po podatkih tega ministrstva letno okoli 700.000 HRK, 

- stroški duhovne oskrbe vojakov in služb redarstva (redarstvenih službi), namenjena 
Vojaškemu ordinariatu, so po podatkih ministrstva, pristojnega za obrambo, znašali v letu 
2013 10.021.207 HRK. 

 
Na podlagi odgovora vlade na poslansko vprašanje je za leto 2013 torej razvidno, da se je 
zagotavlja cerkvam in verskim skupnostim iz državnega proračuna še 280.821.589 HRK 
proračunskih sredstev, ki so sicer na takšnih postavkah, da se pri pregledu postavk proračuna 
ne da ugotoviti, da so namenjena cerkvam in drugim verskim skupnostim oziroma njihovi 
dejavnosti.  
 
Skupaj se je v letu 2013 za cerkve in druge verske organizacije ter nekatere njihove dejavnosti 
iz državnega proračuna torej namenilo 674.545.305 HRK.52 

                                                 
50 Poslansko vprašanje poslanke Nansi Tireli je datirano na dan 1. 8. 2014, vladi ga je Hrvaški sabor posredoval 25. 8. 
2014, nanj pa je vlada odgovorila 10. novembra 2014 (po poslovniku Hrvaškega sabora je rok za pripravo odgovora 
30 dni). Iz spremnega dopisa vlade sicer ni razvidno, zakaj je nastala zamuda, a iz samega odgovora Ministrstva za 
finance, ki je nastal ob sodelovanju mnogih ministrstev, je razvidno, da so nekatera od njih tudi navajala tudi težave 
pri zbiranju tovrstnih podatkov. Iz tega odgovora je razvidno tudi, da je v obdobju 2004 do 2011 država namenjala za 
obnovo cerkva znaten obseg sredstev iz proračunske rezerve. V obdobju od leta 1997 do leta 2013 je katoliška 
cerkev v okviru programa zaščite nepremičnih spomenikov kulture od Ministrstva za kulturo prejela 870 mio HRK. 
51 Gre za srečanja parov z duhovnimi osebami, kjer naj bi se okrepilo medsebojno razumevanje v paru in družini ter 
med verskimi osebami in njihovimi verniki. Več informacij o tovrstnih srečanjih (na splošno) je dostopno na spletni 
strani Hrvatske zajednice bračnih susreta, http://www.hzbs.hr/o-bracnim-susretima/. 
52 Podatke o prihodkih in premoženju cerkva in verskih skupnosti zbirajo tudi v civilni družbi. Ta projekt je finančno 
podprlo tudi Ministrstvo za kulturo, rezultati pa se objavljajo na neprofitnem portalu Lupiga.com. Ob tem ugotavljajo, 
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Na nivoju - enote področne (regionalne) samouprave (županije), 
 
V proračunu največje županije na Hrvaškem – Splitsko-dalmatinske županije je bilo v letu 2013 
namenjeno za cerkve in verske skupnosti 800.000 HRK,53 v letu 2014 pa 860.000 HRK. 
Splošni cilj tega financiranja je pomoč verskim skupnostim zaradi ohranjanja nacionalne in 
kulturne dediščine in izboljšanja pogojev dela, ki se v glavnem realizira kot donacije župnijam. 
Posebni cilji so: 
- obnova objektov in dragocenih umetnin,  
- izdajanje publikacij, 
- podpora aktivnostim vernikov, 
- podpora prireditvam. 
V okviru programa se poskuša zajeti čim več župnij; za leto 2014 se predvideva, da bodo s 
pomočjo teh sredstev realizirali 57 vlog, ki bodo prispevale h kvaliteti pogojev opravljanja verske 
službe ali ohranjanju kulturne in spomeniške (spomeničke) dediščine (Spletna stran Splitsko-
dalmatinske županije). 
 
Na nivoju - enote lokalne samouprave (občine) 
 
V proračunu za mesto Reka za leto 2013 je bilo za donacije verskim skupnostim predvideno 
23.000 HRK54 (Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Rijeke za 2013. godinu, Službene 
novine grada Rijeke, broj 7, str 189). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve in verske skupnosti 
 
Cerkve ali verske skupnosti: 
- so oproščene plačila davka na promet nepremičnin, kadar pridobivajo verske objekte ali 

zemljišča za izgradnjo verskih objektov, ne glede na način pridobivanja teh nepremičnin, 
- so oproščene plačila davka na darila, ki jih dajo fizične in pravne osebe, 
- ne plačujejo carine in davka na predmete, ki jih prejme od tujih cerkva ali verskih skupnosti 

ter od drugih tujih pravnih in fizičnih oseb, ki verski skupnosti oziroma njenim duhovnikom in 
drugim verskim osebam služijo za opravljanje verske dejavnosti (Zakon o pravnom položaju 
vjerskih zajednica, 17. člen).  

 
Uradnih ocen velikosti davčnih oprostitev oziroma olajšav sicer nismo našli, v sredstvih javnega 
obveščanja pa za katoliško cerkev navajajo: »Če bi verski uslužbenci na svoje dohodke plačevali 
davke in prispevke kot ostali državljani in bi katoliška cerkev ne bi imela davčnih olajšav, ki jih zagotavljajo 
sklenjeni sporazumi s Svetim sedežem, bi bili prihodki v državno blagajno višji za znesek med 25 in 30 
mio HRK«. Ob tem pa za področje DDV navajajo, da katoliška cerkev ni v sistemu DDV, kar 
pomeni, da ne more odštevati vstopnega davka, ki ji ga zaračunavajo dobavitelji, in je zaradi 

                                                                                                                                                              
da so cerkve in verske skupnosti v obdobju od leta 1996 do konca 2013 brez dvomov prejele najmanj 8,67 milijard 
HRK sredstev iz državnega proračuna (kar znese v povprečju 510 mio HRK letno. Ista organizacija pa je obdelala tudi 
finančne podatke iz poročila Hrvaške škofovske konference o porabi sredstev državnega proračuna iz postavke, ki se 
nanaša na podporo na podlagi sporazuma s Svetim sedežem, ki je po njihovi navedbi edina državna dotacija, ki jo 
katoliška cerkev prikazuje v svojih finančnih poročilih Ministrstvu za finance. Iz poročil Hrvaške škofovske konference 
izhaja, da je v letu 2013 za katoliško cerkev država namenila skupaj 284,22 mio HRK, od katerih je bilo za 
vzdrževanje verskih oseb namenjeno 87,13 mio HRK, za gradnjo in vzdrževanje objektov 123,22 mio HRK, za 
karitativno dejavnost pa 24,9 mio HRK. Za znesek 48,95 mio HRK pa na navedenem portalu ugotavljajo, da iz poročil 
Hrvaške škofovske konference o porabi sredstev ni razvidno, kako so bila potrošena. 
53 Celotni odhodki proračuna te županije za leto 2013 so bili predvideni v višini 410.520.000 HRK. 
54 V celotnem mestnem proračunu mesta Reka je bilo predvideno 727,560.600 HRK odhodkov (od tega od tega 
odhodki od poslovanja 646,985,967.00 HRK in odhodki za pridobitev nefinančnega premoženja 80,574,633 HRK). 
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tega v slabšem davčnem položaju, kot bi bila, če bi bila v sistemu DDV (Spletna stran Jutranji 
list).  
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
Pravne in fizične osebe (donatorji cerkvam in drugim verskim skupnostim) ne plačajo davka na 
dobiček oziroma dohodek do določene višine, ki jo prepisujeta zakona, ki urejata obdavčevanje 
dobička pravnih oseb (Zakon o porezu na dobit) (do 2% dobička, z dovoljenjem pristojnega 
organa za nekatere namene lahko tudi več) oziroma dohodka fizičnih oseb (Zakon o porezu na 
dohodak) (do 2% prihodkov) (Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, 17. člen, Zakon o 
porezu na dobit, 7. člen, Zakon o porezu na dohodak 36. člen).  
 
Druge ugodnosti za cerkve in verske skupnosti 
 
Cerkve in verske skupnosti lahko opravljajo dejavnost javnega obveščanja (obavljati djelatnost 
javnog priopćavanja) skladno s posebnimi predpisi in imajo pravico dostopa do sredstev javnega 
obveščanja v lastništvu države, skladno s sporazumom, ki ga sklepa s pravnimi osebami, ki 
opravljajo dejavnost javnega obveščanja (Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, 19. 
člen).  
 

2.8 Italija 
 
Italija je imela na dan 31. 5. 2014 skupaj 60.783.711 prebivalcev (povzeto po Wikipedia, Italia). 
Od tega je bilo (podatki so za leto 2006) katoličanov 87,7 %, muslimanov 1,9 %, pravoslavcev 
1,6 %, protestantov 1,4 %, pripadnikov drugih veroizpovedi je bilo 1,5 %, oseb brez verske 
pripadnosti pa je bilo 5,8 % (povzeto po Wikipedia, Religion in Italy).   
 
V Italiji imajo uveljavljen sistem prispevkov po izbiri za osebe, ki plačujejo dohodnino (Imposta 
sul reddito delle persone fisiche – IRPEF). Te osebe se lahko odločijo, da svoji priznani verski 
skupnosti55 oziroma neki drugi, npr. humanitarni organizaciji oz. državi za humanitarne cilje  
namenijo del (0,8 %) svoje dohodnine.56 Pobira ga davčna uprava, ki ga nato neposredno 
izplača verskim skupnostim. Ne gre za financiranje iz državnega proračuna, pač pa je verska 
skupnost upravičena do dela davka, ki ji ga namenijo davčni zavezanci in tak namen tudi 
opredelijo v letni davčni napovedi. Če tega ne storijo, se pridobljena sredstva proporcionalno 
razporedijo glede na to, kolikšen delež je šel za cerkve oziroma za druge namene. Tak sistem je 
za nekatere sporen57 (več o tem glej Blažič, 2005 in Zobavnik in drugi, 2014). Vsekakor pa ne 
gre za tako obliko cerkvenega davka, kot ga poznajo v Nemčiji. 
 
Predstavljamo primer razdelitve z davkom pridobljenih sredstev za italijansko katoliško cerkev. 
Italijanska škofovska konferenca (Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)) oziroma njena služba, 
pristojna za vzdrževanje (Il Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa 
cattolica (SPSE)), je v maju leta 2014 objavila dokument, iz katerega je razvidna razdelitev 
oziroma namenska dodelitev sredstev, pridobljenih po zgoraj opisanem sistemu "otto per mille" 
za leto 2014. Skupaj je katoliška cerkev glede na obvestilo Ministrstva za gospodarstvo in 
                                                 
55 Ki je z državo sklenila poseben sporazum (intesa). Ta je sicer podlaga tudi za druge oblike pomoči države. 
56 Sistem se imenuje tudi "otto per mille", saj delež dohodnine, ki se lahko nameni posamezni cerkvi, znaša 0,8 % 
oziroma osem promilov. V bistvu je to versko-kulturni prispevek (glej Blažič in Zobavnik, 2005).  
57 Po nekaterih podatkih se kar 60 % davkoplačevalcev ne izjasni o tem, komu bodo namenili svoj del dohodnine, zato 
se znesek sorazmerno razdeli tako, da katoliški cerkvi pripada velika večina vseh zbranih sredstev iz tega naslova 
(EPPSP, spletna stran). 
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finance prejela nekaj več kot milijardo evrov – 1.055.321.320,67 evrov, kar je nekoliko več kot v 
letu 2013. Iz te vsote je bilo za potrebe bogoslužja in dušnega pastirstva (culto e pastorale) 
dodeljeno približno 433.321.000 evrov, za dobrodelne dejavnosti 245.000.000 evrov in za 
vzdrževanje klera 377.000.000 evrov. Znotraj vsote za potrebe bogoslužja in dušnega pastirstva 
je bilo med drugim za izgradnjo novih in vzdrževanje obstoječih bogoslužnih objektov 
namenjeno skupaj 180.000.000 evrov. V okviru vsote za dobrodelne dejavnosti pa je bilo 
130.000.000 evrov namenjeno škofijam za dobrodelno dejavnost, 85.000.000 evrov je bilo 
namenjeno za tretji svet in 30.000.000 evrov je bilo namenjeno pa potrebe državnega pomena 
(povzeto po spletni strani SPSE in po Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Oddelek za finance italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance je v grafu, ki je sestavni 
del statistične analize o razdelitvi sredstev, zbranih prek sistema »otto per mille«, prikazal, da je 
iz tega naslova v letu 2014 katoliška cerkev v Italiji prejela 82,24 % sredstev, država je prejela 
13,35 % sredstev, vse ostale verske skupnosti skupaj pa so prejele 4,41 % sredstev (Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, spletna stran). 
  
Manjše verske skupnosti, ki niso upravičene do financiranja po sistemu »otto per mille«, 
izpolnjujejo pa nekatere druge pogoje (npr. delujejo kot nepridobitne organizacije v javnem 
interesu), lahko od davčnih oblasti zahtevajo podoben način odvajanja dohodnine, vendar v 
deležu 0,5 % (»cinque per mille«); postopek je enak, davkoplačevalci se odločijo, da gre delež 
njihove dohodnine določeni verski skupnosti. Zanimivo pa je, da se lahko tudi večje verske 
skupnosti, vključno s katoliško cerkvijo, poslužujejo tega sistema; v posameznem primeru se 
torej lahko odvede tako 0,8 % kot tudi še dodatno 0,5 % dohodnine posameznika v korist te 
večje verske skupnosti (Regime tributario e sistemi di finanziamento, spletna stran).  
 
Financiranje iz proračuna 
 
Sredstva, pridobljena predvsem iz dohodnine, pa tudi z donacijami, pomenijo glavni vir 
financiranja cerkva, namenjena pa so med drugim za plačilo cerkvenega osebja in vzdrževanje 
cerkvenih stavb (Blažič, 2005). Cerkev v Italiji pa prejema tudi državne dotacije. Sveti sedež in 
Republika Italija sodelujeta pri ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine. Katoliška cerkev v 
Italiji je v letu 2005 za ta namen prejela od pokrajin in občin približno 44,5 milijona evrov, kar je 
bilo takrat 0,87 evrov na katoliškega vernika. Italijanska država je v letu 2005 financirala okrog 
22 tisoč učiteljev verouka v šolah, 204 osebe za duhovno oskrbo v vojski, 240 v zaporih, 88 v 
policiji in nad 2000 v bolnišnicah (Družina v: Zobavnik in drugi, 2014). Natančnejših aktualnih 
podatkov o finančnih vidikih podpore države verskim skupnostim nismo zasledili.  
 
Tudi druge verske skupnosti, ki imajo z državo sklenjene sporazume, so upravičene do državne 
podpore. Pri tem pa je treba opozoriti, da država plačuje le učitelje verskega pouka katoliške 
cerkve. Pripadniki drugih religij imajo lahko verski pouk v javnih šolah, vendar pa ga mora 
financirati posamezna verska skupnost sama (povzeto po US Department of State, International 
Religious Freedom Report for 2013). 
 
Celovitih podatkov o javnem financiranju vseh verskih skupnosti v tej državi nismo mogli 
pridobiti. Glede same katoliške cerkve pa je italijansko Združenje ateistov in agnostikov (Unione 
degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR) podrobneje razdelalo vse koristi, ki jih 
italijanska katoliška cerkev uživa na račun javnih sredstev; celotni znesek teh koristi naj bi tako 
trenutno znašal 6.467.307.772 evrov letno. Upoštevane so vse oblike neposrednega in 
posrednega financiranja, tudi različne davčne olajšave. Vsekakor pa je treba navedene zneske 
vzeti nekoliko z rezervo (UAAR, spletna stran).  
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Skupni proračunski izdatki za leto 2014 pa znašajo po podatkih Generalne proračunske 
inšpekcije Ministrstva za gospodarstvo in finance 776.060.000.000 evrov (Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale del Bilancio, spletna stran).  
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Vatikanska mestna država oziroma Sveti sedež ima poseben status in nima vseh finančnih 
institucij, zato je na poseben način vpeta v ustroj italijanske države. Uživa številne davčne 
olajšave, in sicer mdr. tudi glede prihodkov iz stavb v svojem lastništvu. Nadalje je Sveti sedež 
oproščen plačila državnega davka na dohodke družb (Imposta sul reddito delle società – IRES). 
Ravno tako ne plača davka pri prometu z nepremičninami. Plačila cerkvenim uslužbencem vseh 
vrst, pokojnine in odpravnine, ki jih neposredno plačuje Sveti sedež, pa tudi druge centralne 
ustanove katoliške cerkve in druge ustanove, ki jih neposredno upravlja Sveti sedež, so 
oproščena dohodnine (IRPEF) in lokalnega davka na proizvodne dejavnosti (Imposta regionale 
sulle attività produttive – IRAP) (več glej: Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Po nekaterih podatkih naj bi Sveti sedež samo zaradi različnih davčnih olajšav prihranil okoli 2 
milijardi evrov letno (povzeto po Concordat Watch, spletna stran).   
 
V Italiji velja splošno pravilo, da imajo verske skupnosti status pravnih oseb civilnega prava in 
delujejo v skladu s splošno zakonodajo. Priznane verske skupnosti opravljajo dejavnost, ki je 
izenačena z dobrodelno in izobraževalno dejavnostjo, kar pomeni za njihove organe nekatere 
davčne ugodnosti. V davčnem smislu se namreč štejejo za javno koristne nepridobitne 
organizacije (ONLUS)58 in takega statusa načeloma ne morejo izgubiti niti v primeru, če se 
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, saj njihova institucionalna verska dejavnost v vsakem primeru 
velja za prevladujočo. Dobiček iz pridobitne dejavnosti pa je vendarle obdavčen po splošnih 
predpisih, ne glede na status verske skupnosti (več o tem glej: Zobavnik in Blažič, 2005). 
 
Verske skupnosti in njihovi organi sicer uživajo številne davčne olajšave, ki so določene v 
različnih predpisih. Med drugim verske skupnosti uživajo znižanje davka na dohodke družb 
(IRES) v višini 50 % (kolikor gre za versko, izobraževalno ali dobrodelno delovanje), oprostitev 
davka na dediščine in darila ipd. Nadaljnje olajšave se nanašajo na davek na dodano vrednost 
(Imposta sul valore aggiunto - IVA) – če ne gre za pridobitno dejavnost – in na nekatere druge 
posredne davke. Plačila občinskega davka na nepremičnine oz. enotnega občinskega davka 
(Imposta municipale unica – IMU) so verske skupnosti oproščene v primeru, če npr. na 
zemljiščih obstaja kak sakralni objekt. Na tem mestu je treba ponovno omeniti, da se je Italija 
zaradi očitka favoriziranja katoliške cerkve prek davčnih olajšav znašla v postopku pred 
Evropsko komisijo (več o tem glej: Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
Znesek dohodnine, ki jo posameznik nameni verski skupnosti, se mu upošteva kot olajšava 
(Blažič, 2005). 
 
Donatorjem priznanim verskim skupnostim se zneski donacij odštevajo od osnove za odmero 
dohodnine, in sicer maksimalno do 1032,91 evrov letno (Blažič in Zobavnik, 2009 ter ICSC, 
spletna stran). Podobno velja za denarne prispevke pravnih oseb, namenjene javno koristnim 
nepridobitnim ustanovam (ONLUS) in mdr. tudi verskim skupnostim; zneski donacij se jim 
odštevajo od osnove za odmero davka na dohodek, in sicer maksimalno do 2065,83 evrov letno 

                                                 
58 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
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oziroma do 2 % neto obdavčljivih dohodkov (Regime tributario e sistemi di finanziamento, 
spletna stran). 
 

2.9 Madžarska59 
 
Država ima po ocenjenih podatkih za leto 2014 skupaj 9.877.365 prebivalcev (Madžarski 
centralni statistični urad, spletna stran). Od tega je bilo po popisu za leto 2011 pripadnikov 
katoliške cerkve 37,1 %, 1,8 % je bilo pripadnikov grškokatoliške cerkve, 11,6 % je bilo 
kalvinistov, 2,2 % je bilo luterancev, pripadnikov drugih religij je bilo 1,9 %, neverujočih je bilo 
16,7 %, ateistov 1,5 %, neopredeljenih pa je bilo 27,2 % prebivalcev (Wikipedia, Religion in 
Hungary, spletna stran).   
 
Na Madžarskem lahko določene kategorije prebivalcev namenijo 1 % dohodnine priznanim60 
(recognised) oziroma »inkorporiranim« verskim skupnostim, za kar se jim prizna olajšava. Če 
tega deleža ne namenijo za verske skupnosti, ga dobi država. Sama država k zbranemu znesku 
dohodnine za verske skupnosti doda še določen znesek iz proračuna po posebni formuli 
(povzeto po odgovoru predstavnika madžarske vlade in po Blažič, 2005).  
 
Financiranje iz proračuna 
 
Priznane verske skupnosti na Madžarskem prejemajo državno podporo tako za za verske kot 
tudi za javno koristne dejavnosti. Iz tabele, ki je bila priložena odgovoru predstavnika madžarske 
vlade na naše zaprosilo, izhajajo podatki o financiranju posameznih dejavnosti verskih skupnosti 
na centralnem nivoju. Kar pa se tiče lokalnih oblasti, iz odgovora izhaja, da tudi te sicer dajejo 
podporo verskim skupnostim, vendar pa niti lokalne oblasti niti verske skupnosti o tem niso 
dolžne poročati, zato celovitih podatkov o lokalnem financiranju verskih skupnosti v tej državi ni 
mogoče prikazati (povzeto po odgovoru predstavnika madžarske vlade). 
 
Iz omenjene tabele o financiranju verskih skupnosti na Madžarskem je razvidno samo, koliko 
neposredno prejmejo verske skupnosti od države iz naslova deleža dohodnine (1 %) in iz 
zneska, ki ga k temu deležu po posebni formuli doda sama država. Druge oblike državnega 
financiranja verskih skupnosti pa na tem mestu niso prikazane. Država je tako v letu 2014 
verskim skupnostim namenila skupaj 52,3466 milijarde HUF61, in sicer: 
- za javne zbirke in javne kulturne institucije verskih skupnosti – 2,846 milijarde HUF; 
- za versko izobraževanje – 3,1 milijarde HUF; 
- za osnovno delovanje verskih skupnosti in za nadomestitev sredstev zaradi olajšav v zvezi z 

dohodnino verskega osebja (ker je versko osebje oproščeno plačila dohodnine) – 9,5224 
milijarde HUF; 

- iz naslova nadomestila, ker denacionalizacija ni bila opravljena v celoti – 18,138 milijarde 
HUF; 

                                                 
59 Glede na to, da smo pri pripravljanju pregleda za to državo uporabili tudi nekatera relevantna gradiva v 
madžarskem jeziku, smo pri prevajanju uporabili prevajalnik brskalnika Google. 
60 Priznava jih parlament, trenutno jih je 27 (povzeto po Wikipedia, Magyarországon működő egyházak, felekezetek 
listája). Verske skupnosti, ki niso priznane, so opredeljene kot »organizacije, ki izvajajajo verske aktivnosti«, 
registrirane pa so pri posebnem sodišču (Metropolitan Court of Budapest). Gre za manjše verske skupnosti, ki od 
sprejetja novega Zakona o statusu cerkva in o verski svobodi iz leta 2011 niso več enakovredne večjim, torej 
priznanim verskim skupnostim, saj skorajda nimajo davčnih olajšav in tudi niso neposredno upravičene do sredstev iz 
dohodnine (1 %) za verske skupnosti. Taka ureditev je bila predmet nekaterih sodnih sporov in predlogov za 
zakonodajne spremembe (IREX, spletna stran). 
61 Madžarski forint (HUF); 1 evro je 306,65 HUF po Tečajnici Banke Slovenije za dan 14. 10. 2014. 
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- za kritje povečanih potnih stroškov zaradi razpršenosti cerkvene službe kot posledice 
manjšega števila prebivalcev v posameznih občinah, ki imajo pod 5000 prebivalcev (samo 
za priznane verske skupnosti) – 1,44 milijarde HUF; 

- za delo verskih skupnosti v tujini – 210 milijonov HUF; 
- za zaščito cerkvene kulturne dediščine – 1,35 milijarde HUF; 
- iz naslova podpore skupnosti za razne programe in projekte verskih skupnosti – 650 

milijonov HUF; 
- za podporo organizacijam, ki izvajajo verske aktivnosti – 150 milijonov HUF; 
- za nadomestila plač zaposlenih v organizacijah, ki jih vodijo verske skupnosti – 1,9322 

milijarde HUF; 
- za podporo verskim izobraževalnim ustanovam v tujini – 600 milijonov HUF; 
- za razne cerkvene prireditve in dejavnosti na verski osnovi – 1,2 milijarde HUF; 
- iz naslova cerkvene razvojne pomoči – 5,27 milijarde HUF; 
- iz naslova spodbujanja investicij za projekte verskih skupnosti – 5,938 milijarde HUF 

(povzeto po odgovoru predstavnika madžarske vlade). 
 

Konkretni podatki o drugih oblikah financiranja verskih skupnosti pa, kot rečeno, niso na voljo v 
celoti. S tem v zvezi je treba omeniti, da na Madžarskem priznane verske skupnosti lahko 
opravljajo javno koristne dejavnosti (npr. izobraževalne, socialne narave), za kar tudi dobivajo 
sredstva iz državnega proračuna, poleg zgoraj prikazanih zneskov. Iz teh sredstev se izplačujejo 
plače in pokrivajo obratovalni stroški. V državnem proračunu za leto 2014 je bilo 123,454 
milijarde HUF namenjeno podpori verskim izobraževalnim institucijam, predvideva pa se 
povečanje še za dodatnih 6 milijard HUF. Poleg tega država financira tudi verski pouk v javnih 
šolah, kadar ta nadomesti pouk o etiki. V letu 2014 naj bi verske skupnosti prejele tudi 41,690 
milijarde HUF državne pomoči za opravljene storitve socialnega in otroškega varstva, 
predvideva pa se povečanje za dodatnih 4,5 milijarde HUF. Za skupaj 22 verskih visokošolskih 
ustanov pa je v letu 2014 predvidenih 15 milijard HUF sredstev iz državnega proračuna 
(povzeto po odgovoru predstavnika madžarske vlade). 
 
Posebej naj omenimo tudi dejstvo, da so vojaški kaplani v delovnem razmerju z ministrstvom za 
obrambo kot uslužbenci in tako financirani s strani države (Čepar, 2010 v: Zobavnik in drugi, 
2014). Poleg tega so v zaporih duhovniki zaposleni s polnim delovnim časom, v priporih pa s 
polovičnim (Sosič, 2012 v: Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Po podatkih madžarskega računskega sodišča (State Audit Office) so za leto 2014 predvideni 
proračunski izdatki v višini 16.883.100.000.000 HUF (State Audit Office of Hungary, spletna 
stran). Seštevek neposrednega in drugega financiranja verskih skupnosti s strani države pa 
znaša, kot izhaja iz podatkov predstavnika madžarske vlade, 242.490.600.000 HUF. Navedeno 
ob upoštevanju, da so podatki nepopolni, pomeni, da delež javnega financiranja verskih 
skupnosti na zvezni ravni znaša približno 1,44 %.62   
 
Davčne oprostitve in olajšave ter druge olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Glede posrednega javnega financiranja priznanih verskih skupnosti je treba pojasniti, da imajo 
ugodnejši davčni status od gospodarskih subjektov glede plačila davka na dohodek pravnih 
oseb, saj se njihova gospodarska dejavnost, ki je povezana z versko vsebino, ne šteje enako kot 
gospodarska dejavnost podjetij. Darila, ki jih prejemajo verske skupnosti, so neobdavčena, 
verske skupnosti pa tudi ne plačujejo lokalnih davščin, med drugim nepremičninskega davka 

                                                 
62 Gre za zelo visok delež v primerjavi z deleži v drugih prikazanih državah, zato ga je vsekakor treba jemati z 
določeno mero previdnosti.  
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(building tax), z izjemo turistične takse. Celoten znesek posrednega javnega financiranja iz 
naslova davčnih in drugih oprostitev ter olajšav ni na voljo (povzeto po odgovoru predstavnika 
madžarske vlade).  
  
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
Kot je že navedeno zgoraj, imajo posamezniki, ki namenijo verski skupnosti 1 % dohodnine,  
priznano davčno olajšavo.  
 
Druge oblike podpore države za nereligiozne aktivnosti cerkva/verskih skupnosti  
 
Verskim skupnostim ni treba plačevati dajatev v zvezi z verskimi obredi in službenimi vozili, 
verski uslužbenci pa uživajo olajšave pri plačilu dohodnine in socialnih prispevkov. 
 
Na splošno veljajo za priznane verske skupnosti ugodnejša računovodska in davčna pravila, 
nadzor nad njihovo porabo sredstev pa je precej omejen (povzeto po odgovoru predstavnika 
madžarske vlade).   
 

2.10 Nemčija 
 
Država je imela v začetku leta 2014 približno 80.767.000 prebivalcev (Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder, spletna stran). Po trenutnih podatkih je pripadnikov katoliške cerkve 
24.170.754, pripadnikov evangeličanskih deželnih cerkva je 23.356.096, muslimani imajo 
približno 4 milijone pripadnikov, pravoslavci približno 1.480.000 pripadnikov, judje 101.338 
pripadnikov itd. (povzeto po REMID, spletna stran). Po približni oceni 36,6 % državljanov ZRN v 
letu 2013 ni pripadalo nobeni religiji (povzeto po FOWID, spletna stran).  
 
Cerkveni davek 
 
Cerkveni davek (Kirchensteuer) je glavni vir financiranja cerkva in drugih verskih skupnosti.  
Zavezanci za plačilo cerkvenega davka so vsi pripadniki tistih verskih skupnosti oz. njihovih 
enot, ki so organizirane kot pravne osebe javnega prava (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 
in se odločijo za cerkveni davek. Tako pridobljena sredstva pomenijo glavni vir njihovega 
financiranja, namenjena pa so med drugim za plačilo osebja in vzdrževanje cerkvenih stavb. 
Pripadniki morajo poleg običajnega davka na dohodek (dohodnine) plačevati tudi cerkveni davek 
po stopnji 8 % oziroma 9 % davka na dohodek, in sicer v odvisnosti od tega, v kateri zvezni 
deželi prebivajo.63 Večinoma ga pobirajo davčne oblasti zveznih dežel (več o tem glej: Blažič, 
2005). Cerkvenega davka ni mogoče šteti kot proračunsko financiranje verskih skupnosti s strani 
države oz. posamezne zvezne dežele, po drugi strani pa gre za del javnega financiranja, pri 
čemer je treba vendarle omeniti tudi dejstvo, da se država/zvezna dežela odpove znatnim 
zneskom iz naslova znižanja davčne osnove zaradi plačevanja tega davka, pa tudi povračilu 
določenega dela stroškov v zvezi z njegovim pobiranjem. 
 

                                                 
63 Nemško katoliško cerkev letno zapusti povprečno 127.000 vernikov. Med razlogi za ta osip se navajajo razni 
škandali (npr. razvpiti škof Franz-Peter Taberz-van Elst, ki je postal znan po svoji veliki razsipnosti in nagnjenosti do 
luksuznih predmetov), pa tudi višina cerkvenega davka. V letu 2014 je izstopov še več, saj so bile sprejete nekatere 
spremembe v sistemu pobiranja cerkvenega davka, ki bodo stopile v veljavo v letu 2015. Po novem davka ne bodo 
več pobirale davčne uprave, temveč banke, davčna osnova pa bodo obvezno tudi prihodki od kapitala (delnice, 
varčevalne obresti) nad 800 evrov (povzeto po Neprofitni portal Lupiga, spletna stran).   
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V letu 2013 je katoliška cerkev v ZRN iz naslova cerkvenega davka prejela približno 5,5 
milijarde evrov, evangeličanska pa približno 4,8 milijarde evrov (povzeto po Wikipedia, 
Kirchensteuer (Deutschland)). 
 
Financiranje iz proračuna 
 
Nemški državi ni prepovedano podpirati verskih dejavnosti, vendar pa je pri tem treba upoštevati 
paritetno načelo (enakopravnost verskih skupnosti). Gre predvsem za denarna sredstva, ki jih 
zvezna država, dežele in občine ter okrožja namenijo za naloge, ki jih prevzamejo cerkve in bi jih 
morala izvajati država (npr. vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele, vzdrževanje in opremljanje 
stavb).64 Zvezne dežele tudi plačujejo določene zneske iz naslova odškodnine za v preteklosti 
odvzeto cerkveno premoženje. Država pokriva stroške delovanja in plače v zvezi z verskim 
poukom v državnih šolah. Tudi verska oskrba v vojski, policiji, zaporih in bolnišnicah je deloma 
financirana s strani države. Obseg državnega financiranja pa ni nikjer celovito dokumentiran 
(več o tem glej Zobavnik in drugi, 2014).   
 
Katoliška in evangeličanska cerkev na leto skupaj prejmeta za okoli 480 milijonov evrov dotacij 
(Staatsleistungen) od zveznih dežel kot povračilo za v preteklosti odvzeto cerkveno premoženje 
(povzeto po Wikipedia, Kirchensteuer (Deutschland) in Wikipedia, Staatsleistung). 
 
Država v določeni meri finančno podpira delovanje krščanskih vrtcev in šol, enako kot podpira 
tudi druge zasebne šole v okviru zagotovitve svobode zasebnega šolstva. Približno 10 % šol ima 
ustanovitelje oz. nosilce iz cerkvenih vrst (povzeto po Wikipedia, Trennung von Kirche und 
Staat). 
 
Precejšnje število državnih univerz ima konfesionalne teološke fakultete, katerih osebje je 
zaposleno s strani države, čeprav ga izbere posamezna cerkev (povzeto po Cranmer, 2011). 
 
Glede državnega financiranja verskih skupnosti naj omenimo judovsko versko skupnost, ki je iz 
zgodovinskih razlogov deležna še posebne podpore. Med drugim država finančno podpira 
obnavljanje obstoječih sinagog in gradnjo novih. Zvezna vlada tudi krije 50 % stroškov 
vzdrževanja judovskih pokopališč. Od leta 2012 dalje zvezna vlada zagotavlja po 10 milijonov 
evrov letno za pomoč pri ohranjanju judovske kulturne dediščine. Poleg navedenega zvezna 
vlada tudi finančno podpira nekatere judovske inštitute, zvezne dežele pa nekatere druge 
judovske organizacije (povzeto po International Religious Freedom Report for 2013). 
 
Nekaj primerov financiranja verskih skupnosti lahko razberemo iz predloga zveznega proračuna 
za leto 2014 (Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 
2014 (Haushaltsgesetz 2014)), vendar zaradi prepletenosti posameznih postavk ni mogoče 
navesti celotnega zneska zveznega financiranja verskih skupnosti.65 Med drugim je iz proračuna 
razvidno, da je za letošnje leto za kulturo in religijo (v okviru postavke Kultur und Religion) 
skupaj predvidenih 748.128.000 evrov, poleg ostalega pa je v to postavko vključeno tudi celotno 
spomeniško varstvo. Za povsem cerkvene zadeve (Kirchliche Angelegenheiten) je predvidenih 
12.300.000 evrov. Posebna proračunska postavka je tudi znesek za nadomestitev zmanjšanja 
osnove za odmero davka na dohodek posameznika zaradi plačanega cerkvenega davka, in 
sicer ta znesek za leto 2014 znaša 1.468.000.000 evrov. Posebej so ovrednoteni zneski za 

                                                 
64 Po nekaterih podatkih je država obema velikima krščanskima cerkvama prepustila velik del javnih storitev (vrtci, 
šole, bolnišnice), vendar pa jih še vedno večinsko (90 do 100 %) financira sama. Navedeni cerkvi prek svojih redov 
upravljata tretjino bolnišnic v Nemčiji s približno 165.000 zaposlenimi (povzeto po Neprofitni portal Lupiga, spletna 
stran).   
65 Dokument obsega 3226 strani v PDF formatu.  
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različne davčne olajšave v zvezi s splošnokoristno, dobrodelno in cerkveno dejavnostjo. Za 
kulturno delo obeh glavnih krščanskih cerkva v tujini je predvideno skupaj 10.402.000 evrov, za 
spodbujanje razvojnih načrtov obeh cerkva 223.000.000 evrov, različni zneski so predvideni za 
duhovno oskrbo vojakov, poleg vsega navedenega pa je še veliko število drugih postavk, ki se 
tako ali drugače nanašajo na verske skupnosti. Skupni znesek predvidenih proračunskih 
izdatkov v letu 2014 znaša na zvezni ravni približno 296.500.000.000 evrov (Gesetz über die 
Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014, spletna stran). 
 
Glede celotnega zneska koristi, ki jih cerkve oziroma verske skupnosti uživajo v Nemčiji na 
račun javnega financiranja, se lahko opremo le na ocene nekaterih strokovnjakov, ki raziskujejo 
cerkvene finance, vendar pa je treba tudi te podatke vzeti s določeno mero zadržanosti in 
previdnosti. Tako je npr. dr. Carsten Frerk v svoji knjigi Violettbuch Kirchenfinanzen – Wie der 
Staat die Kirchen finanziert iz leta 2010 med drugim navedel podatek, da obe glavni krščanski 
cerkvi skupaj vsako leto poleg približno 9 milijard evrov iz naslova cerkvenega davka prejmeta 
še okoli 19,3 milijarde evrov neposredne ali posredne finančne pomoči države ali zveznih 
dežel.66 Poleg plač za cerkveno osebje se iz teh sredstev mdr. financira tudi verski pouk v javnih 
šolah in delovanje verskih šol. Iz naslova davčnih oprostitev in olajšav naj bi se država v korist 
obeh navedenih cerkva letno odpovedala sredstvom v višini okoli 3 milijarde evrov. Najvišji 
znesek, ki ga sicer država letno namenja za Karitas in sorodno evangeličansko Diakonie, pa naj 
bi po Frerku znašal okoli 45 milijard evrov67 (povzeto po Violettbuch Kirchenfinanzen – Wie der 
Staat die Kirchen finanziert in Verflechtung von Staat und Kirche noch zeitgemäß).68 Med 
konkretnimi zneski v okviru omenjene vsote skupne državne pomoči obema krščanskima 
cerkvama (19,3 milijarde evrov)  Frerk posebej omenja npr. stroške za teološko izobraževanje 
na teoloških fakultetah in visokih šolah v znesku 650 milijonov evrov letno, za verski pouk v 
javnih šolah naj bi država pokrivala stroške v višini 1,4 milijarde evrov, za stroške krščanskih 
vrtcev pa 3,9 milijonov evrov (Frerk, Violettbuch Kirchenfinanzen, spletna stran).69  
 
Na drugi strani pa cerkveni predstojniki oporekajo takim ocenam. Tako npr. regenburški škof v 
intervjuju za časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung navaja, da znaša letna korist, ki jo država 
uživa na račun obeh cerkva, približno 11 milijard evrov, in to zaradi najrazličnejših oblik 
družbeno koristnega dela cerkvenih institucij, pa tudi na račun prostovoljnega dela, ki ga 
organizirata obe cerkvi (F.A.Z., spletna stran). Tudi Thomas Begrich, odgovoren za finance v 
nemški evangeličanski cerkvi, je oporekal posameznim zneskom, prikazanim zgoraj, in opozoril 
na vpetost cerkva v družbo ter na najrazličnejše koristi, ki jih družba prejema od njih (povzeto po 
Mitteldeutsche Kirchenzeitungen, spletna stran). 
 

                                                 
66 Obstaja pa tudi drugačen izračun, in sicer v spletnem časopisu Der Theologe (Izdaja ga ena od laičnih organizacij), 
kjer skupni znesek koristi obeh krščanskih cerkva ocenjujejo na 17,2 milijarde evrov letno, pri čemer ta znesek iz 
naslova neposrednih državnih podpor znaša 11,6 milijarde evrov, kar je več, kot ocenjuje Frerk, iz naslova odpovedi 
države sredstvom iz naslova davkov pa sta po podatkih na navedeni spletni strani obe krščanski cerkvi imeli 
sorazmerno manjšo korist, kot jo ocenjuje Frerk, in sicer zgolj 5,6 milijarde evrov (Der Theologe, spletna stran).  
67 K temu znesku naj bi po Frerku obe cerkvi prispevali samo približno 2 % (Frerk, Violettbuch Kirchenfinanzen, 
spletna stran). 
68 O financiranju nemških cerkva je v letu 2012 pisal tudi avstrijski časnik Der Standard, po oceni katerega naj bi v 
Nemčiji cerkve letno prejemale skupaj 15 milijard evrov državnih subvencij. K temu je treba dodati približno 9 milijard 
evrov cerkvenega davka in približno 50 milijard za cerkvene socialne ustanove, kot je Karitas. Zneski pa naj bi bili 
nepopolni, saj temeljijo na težko dostopnih podatkih (Der Standard, Wie der Staat die Kirche finanziert (2012), spletna 
stran).  
69 Že v letu 2002 pa je isti avtor podrobneje tabelarično razdelal, koliko sta v letu 2000 prejeli katoliška in 
evangeličanska cerkev javnih sredstev od države in od zveznih dežel. Takrat je bil skupni znesek koristi obeh 
krščanskih cerkva ocenjen na 19.963.213.000 evrov, od česar naj bi, zanimivo, večji delež pripadal odpovedi države 
sredstvom iz naslova davkov (10.264.918.000 evrov), skupni znesek neposrednih državnih podpor pa naj bi bil 
9.698.295.000 evrov (Frerk, 2002).  
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Davčne oprostitve in olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Registrirana verska združenja lahko izvajajo aktivnosti, s katerimi se zasledujejo zasebne ali 
skupne oziroma javne koristi, zato imajo privilegiran davčni položaj. Navedena združenja, ki 
delujejo z religioznimi nameni, so v okviru teh dejavnosti oproščena plačevanja davka na 
dohodek (dobiček) podjetja, davka na dediščine in darila ter obrtnega davka. Druga pravna 
oblika registriranih verskih skupnosti je pravna oseba javnega prava. Tak status imajo nekatere 
večje verske skupnosti, prinaša pa, poleg tistih, ki jih imajo registrirana verska združenja, še 
nekatere dodatne davčne in druge ugodnosti70 (več o tem glej: Zobavnik in Blažič, 2005). 
 
Nepremičninskega davka se v ZRN med drugim ne plačuje za nepremičnine, ki se uporabljajo v 
javne, dobrodelne ali verske namene (Blažič in Zobavnik, 2009). 
 
Verske skupnosti so oproščene plačila prometnega davka za storitve in promet blaga, ki je 
neposredno povezan z njihovim delovanjem na določenih področjih, ki so v javnem interesu, če 
te storitve opravljajo za svoje člane in če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju 
konkurence. Na splošno pa je obseg davčnih olajšav, ki so jih neposredno ali posredno deležne 
verske skupnosti, v tej državi tako razvejan, da bi njihovo celovito prikazovanje preseglo namen 
tega besedila (glej Blažič in Zobavnik, 2009 ter Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
Eno od oblik zmanjšanja osnove za odmero davka na dohodek posameznika med drugim 
pomeni tudi znesek plačanega cerkvenega davka (več o tem glej Zobavnik in drugi, 2014), pri 
čemer manjkajoča sredstva zagotavlja država (glej Wikipedia, Kirchenfinanzierung). 
 
Darovalec posameznik je deležen davčne olajšave za donacije do 20 % obdavčljivega dohodka 
(dohodnine) (Legal Issues: Incentives to Give).  
 
Donacije v cerkvene in verske namene so odbitna postavka za davek na dohodek do višine 
skupaj 5 % obdavčljivega dohodka ali 0,2 % vsote vseh v posameznem koledarskem letu 
izplačanih plač (Blažič, 2005). 
 
Druge oblike podpore države za nereligiozne aktivnosti cerkva/verskih skupnosti  
 
Katoliška in protestantska cerkev prek Karitasa in protestantske sorodne organizacije (Diakonie) 
izvajata pomemben delež zdravstvenih in socialnih storitev, ki so podprte s strani državnih 
skladov. Zaposlujeta približno 950.000 ljudi (podatki so za leto 2011) in sta najpomembnejša 
delodajalca, takoj za javnim sektorjem (povzeto po Cranmer, 2011). 
 
Deželni nivo 
  
Po podatkih iz proračuna Zvezne dežele Bavarske je za leto 2014 predvideno 127,3 milijonov 
evrov za cerkvene namene (Kirchliche Zwecke),71 za leto 2013 pa je bilo, upoštevajoč rebalans, 
za cerkvene zadeve namenjeno 131,3 milijonov evrov. Glede na skupna sredstva odhodkov v 

                                                 
70 Verske skupnosti, ki so organizirane kot pravne osebe javnega prava, so sicer dolžne v celoti plačati davek na 
dohodek (dobiček) podjetja in prometni davek za svoje gospodarske dejavnosti. Prihodki pa so neobdavčeni, če so 
tesno povezani z delovanjem bolnišnic, negovalnih domov ipd. (glej Blažič in Zobavnik, 2009). 
71 V besedilu proračuna ni točno navedeno, kaj vse obsega sam pojem »cerkveni nameni«, vendar pa glede na 
odgovor predstavnika pristojnega bavarskega ministrstva lahko zaključimo, da zagotovo ne obsega vseh oblik 
podpore te zvezne dežele verskim skupnostim.   



 

39 
 

bavarskem proračunu za leto 2013, ki so znašala 47.700.483.300 evrov oziroma za leto 2014, ki 
znašajo 49.233.152.500 evrov, je za leto 2013 znašal delež proračuna za cerkvene namene 
0,28 %, v letu 2014 pa znaša 0,26 % (povzeto po Doppelhaushalt 2013/2014 des Freistaates 
Bayern, spletna stran). Cerkveni davek v navedenih zneskih in deležih ni vštet.   
 
Iz odgovora predstavnika pristojnega bavarskega ministrstva izhaja, da to ministrstvo ne 
razpolaga s podatki o skupni višini subvencij, ki jih organizacije verskih skupnosti letno prejmejo 
za svoje družbeno koristne dejavnosti (npr. na področju šolstva, zdravstva, vrtcev), prav tako pa 
iz deželnega proračuna praviloma ni mogoče ugotoviti višine zneskov subvencij, ki jih prejmejo 
posamezne verske skupnosti. Iz naslova povračil za v preteklosti odvzeto premoženje je 
katoliška cerkev na Bavarskem v letu 2014 prejela približno 46 milijonov evrov, evangeličanska 
pa približno 14,7 milijonov evrov, pri čemer gre v obeh primerih za neto zneska, namenjena za 
izplačila verskemu osebju. Poleg tega pa sta obe cerkvi skupaj iz istega naslova prejeli še 
približno 30,5 milijonov evrov za vzdrževanje objektov v cerkveni uporabi (Baulast) (povzeto po 
odgovoru predstavnika Ministrstva Bavarske za izobraževanje, verske zadeve, znanost in 
umetnost). 
 
Občinski nivo 
 
Po pregledu precejšnjega števila občinskih proračunov v Zvezni republiki Nemčiji lahko 
ugotovimo, da so cerkvene zadeve v njih obravnavane, če sploh, tako različno, da na tej podlagi 
ni mogoče ugotoviti relevantnih podatkov in vzporednic (posamezni občinski proračuni so 
dosegljivi na naslednji spletni strani: Kommunale Haushaltspläne (Doppik): Haushaltsjahr 2014). 
 

2.11 Nizozemska 
 
Nizozemska je imela v oktobru 2014 skupaj 16.897.150 prebivalcev (povzeto po Statistics 
Netherlands, spletna stran). Po zadnjih relevantnih podatkih za leto 2005 je bilo takrat  
neverujočih 51,3 % prebivalcev, katoličanov je bilo 24,6 %, protestantov 14,8 %, muslimanov 5,8 
%, hindujcev 1,4 %, budistov je bilo 1,2 % in pripadnikov drugih religij 0,9 % (Wikipedia, Religion 
in the Netherlands, spletna stran).   
 
Financiranje iz proračuna 
 
Verske skupnosti na Nizozemskem se predvsem financirajo same. Ureditev odnosov med 
državo in verskimi skupnosti ne dopušča neposrednega financiranja; kljub temu obstaja nekaj 
načinov dejanskega posrednega financiranja njihovih aktivnosti. Ni pa mogoče pridobiti 
natančnih podatkov o višini vseh oblik podpore (povzeto po odgovoru predstavnice 
nizozemskega Ministrstva za izobraževanje, kulturo in znanost). 
 
Država financira duhovno oskrbo oziroma plačuje kaplane v vojski in zaporih, same kaplane pa 
imenujeta ministrstvi za obrambo oziroma pravosodje. V bolnišnicah je situacija drugačna, saj 
samostojno zaposlujejo kaplane oziroma z njimi sklepajo pogodbe, plačujejo pa jih same72 in ne 
država. Duhovna oskrba v bolnišnicah je sicer zakonsko zagotovljena (povzeto po odgovoru 
predstavnice nizozemskega Ministrstva za izobraževanje, kulturo in znanost). Tudi domovi za 
oskrbo (care institutions) morajo sami poskrbeti za duhovno oskrbo varovancev v skladu z 

                                                 
72 O javnem financiranju bi po naši oceni lahko govorili samo v primeru javnih bolnišnic, konkretni zneski financiranja 
iz tega naslova pa niso na voljo.  
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njihovo vero oz. prepričanjem, kar vključuje tudi financiranje (povzeto in prirejeno po Cranmer, 
2011). 
  
Vlada finančno podpira organizacije verskih skupnosti, ki upravljajo izobraževalne in 
zdravstvene ustanove, pri čemer pa ta podpora ni namenjena verskim skupnostim kot takim. 
Zasebne izobraževalne ustanove, ki so ustanovljene na verskem ali filozofskem prepričanju, so 
upravičene do vladne podpore, če dokažejo, da bodo imele zadostno število učencev oz. 
študentov, če zagotovijo ustrezno kvaliteto poučevanja in če izpolnijo še druge predpisane 
pogoje za delno financiranje (povzeto po Cranmer, 2011). 
 
Na zahtevo staršev se verski pouk izvaja tudi v javnih šolah. Vsebino in izvajalce določijo verske 
skupnosti same, javne šolske ustanove pa nosijo stroške izvajanja (povzeto iz Predloga zakona 
o verski svobodi, 2006).  
 
Cerkvene stavbe financirajo predvsem cerkve oziroma verske skupnosti same. Veliko teh stavb, 
predvsem tistih v lasti krščanskih cerkva, spada med kulturne spomenike, zato obstaja možnost 
javnega financiranja njihovega vzdrževanja in obnavljanja oziroma z njimi povezanih stroškov, 
tako kot velja tudi za druge kulturne spomenike. Skladi za financiranje kulturnih spomenikov pa 
krijejo samo del stroškov, kar predstavlja za verske skupnosti veliko težavo; težko namreč 
zberejo sredstva tako za vzdrževanje in obnavljanje stavb, ki spadajo med kulturno dediščino, 
kot tudi drugih stavb. Glede stavb verskih skupnosti so predvidena posebna sredstva z 
namenom, da si lastniki teh stavb, torej verske skupnosti, ne bi nakopale pretiranih stroškov 
(povzeto po odgovoru predstavnice nizozemskega Ministrstva za izobraževanje, kulturo in 
znanost).  
 
Nekateri konkretni podatki o predvideni višini sredstev, ki se namenijo tudi za verske skupnosti, 
so razvidni iz Proračunskega memoranduma za leto 2015 (Miljoenennota 2015), ki ga je 
nizozemska vlada predložila spodnjemu domu parlamenta (Tweede Kamer der Staten-
Generaal). Tako je za leti 2014 in 2015 predvidena refundacija stroškov za energijo za cerkvene 
stavbe (Teruggaaf kerkgebouwen) v višini po 8 milijonov evrov. Poleg tega je iz naslova 
davčnih izjem oz. oprostitev (Omzetbelasting – vrijstellingen) za leto 2014 predvidena vsota 139 
milijonov evrov, za leto 2015 pa 145 milijonov evrov, vendar te oprostitve veljajo skupaj za 
sindikate, organizacije delodajalcev, politične stranke in cerkve, tako da sredstev za cerkve oz. 
verske skupnosti ni mogoče prikazati posebej (Vlada Kraljevine Nizozemske, Miljoenennota 
2015, spletna stran). Podrobnejših podatkov za to državo nismo uspeli pridobiti, pa tudi v 
odgovoru predstavnice Ministrstva za izobraževanje niso navedene konkretne vsote javne 
pomoči verskim skupnostim.   
 
Iz povzetka proračunskega memoranduma za leto 2014 je razvidno, da so za leto 2014 
predvideni proračunski izdatki v skupni višini 306.700.000.000 evrov (Vlada Kraljevine 
Nizozemske, Budget Memorandum, Chapter I, spletna stran). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Sakralni objekti na Nizozemskem niso obdavčeni z davkom  na nepremičnine (Zobavnik, 2013). 
Drugih podatkov o davčnih oprostitvah ali olajšavah samih verskih skupnosti za to državo nismo 
pridobili.  
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
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Na Nizozemskem obstaja vrsta davčnih oprostitev in olajšav, povezanih z verskimi skupnostmi. 
Te oprostitve in olajšave pa ne veljajo samo za naklonila v korist verskih skupnosti, temveč v 
enaki meri tudi v korist vseh vrst dobrodelnih institucij in namenov. Davčna olajšava tako velja 
npr. pri davku na dediščine in darila, ki jih posamezniki ali skupine naklonijo verskim skupnostim. 
Tako se spodbuja zasebno financiranje verskih skupnosti in s tem tudi samih verskih aktivnosti 
(država namreč, kot rečeno, neposredno ne financira verskih skupnosti) (povzeto po odgovoru 
predstavnice nizozemskega Ministrstva za izobraževanje, kulturo in znanost). 
 
Davkoplačevalec posameznik je upravičen do uveljavljanja znižanja davčne osnove od t. i. 
dohodka iz naslova "dela in bivališča" (employment and dwellings). Med drugimi razlogi za 
znižanje davčne osnove so donacije določenim domačim in tujim verskim, dobrodelnim in 
kulturnim institucijam, pri čemer je najnižji znesek donacije 60 € oziroma 1 % (če to predstavlja 
več kot 60 €) obdavčljivega dohodka, največ pa se davčna osnova lahko zniža za 10 % 
skupnega obdavčljivega dohodka (povzeto po Blažič, 2005). Polna olajšava velja za donacije, ki 
so redno nakazovane v časovnem obdobju najmanj petih let (povzeto po Universität Osnabrück, 
spletna stran). 
 
Podjetja lahko znižajo svojo davčno osnovo za odmero davka na dobiček pravnih oseb 
(corporate tax) za donacije do 50 % ustvarjenega dobička, vendar pa največ do 100.000 evrov 
(povzeto po Universität Osnabrück, spletna stran). 
 
Obstaja tudi konkreten podatek za leto 2006, ko je davčna izguba za državo zaradi oprostitev in 
olajšav za darove (mdr. tudi verskim skupnostim) znašala skupaj 313 milijonov evrov (Vlada 
Kraljevine Nizozemske, 32 123 IXB, spletna stran).    
 
Druge oblike podpore države za nereligiozne aktivnosti cerkva/verskih skupnosti  
 
Država namenja posebna sredstva verskim skupnostim tudi za njihove nastope v javnih 
elektronskih medijih in jim v ta namen letno zagotavlja določeno kvoto ur. Kot kažejo podatki za 
leto 2006, je bilo npr. katoliški cerkvi letno zagotovljenih 100 ur za oddajanje na nacionalnem TV 
programu in 250 ur na nacionalnem radijskem programu (povzeto iz Predloga zakona o verski 
svobodi, 2006).  
 

2.12 Norveška 
 
Po podatkih statističnega urada (Statistics Norway) je leta 2013 (1. januar) na Norveškem živelo 
5.051.275 prebivalcev, glede verske pripadnosti pa je bilo članov evangeličanske Norveške 
cerkve 3.843.721 prebivalcev (76,09% celotnega prebivalstva), pripadnikov drugih verskih 
skupnosti pa je bilo 549.400 prebivalcev (10,88% celotnega prebivalstva), od tega največ drugih 
kristjanov (312.925) in pripadnikov islamske verske skupnosti (120.882). Iz navedenih podatkov 
izhaja, da je bilo skupaj leta 2013 v tej državi 4.393.121 vernikov (Spletna stran statističnega 
urada Statistics Norway). 
 
Po podatkih, ki smo jih prejeli iz norveškega Ministrstva za kulturo (Sektorja za cerkve – Church 
Department), ki je odgovorno tudi za verske zadeve, so bile oblike neposrednega javnega 
financiranja cerkva in verskih skupnosti, ki poteka na državnem in tudi občinskem nivoju,73 v letu 
2013 za Norveško cerkev naslednje: 

                                                 
73 Iz odgovora sicer ni jasno razvidno, ali se podatki za občinsko financiranje nanašajo zgolj na financiranje občin in 
se na deželnem nivoju cerkve in verske skupnosti ne financirajo, ali pa se podatek nanaša na seštevek financiranja 
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- 1,9 mld NOK74 prejemkov s strani države, 
- 2,8 mld NOK prejemkov s strani občin (municipalities), 
- 0,6 mld NOK investicijskih subvencij (subsidies), ki se večinoma namenjajo vzdrževanju 

verskih objektov (dopis Ministrstva za kulturo). 
V seštevku torej dobi Norveška cerkev 5,3 mld NOK javnih sredstev, od tega zagotavlja 2,5 mld 
NOK država in 2,8 mld NOK občine. 
 
Verske skupnosti in nazorske skupnosti (stance communities), ki niso Norveška cerkev, imajo 
zakonsko pravico zahtevali letno finančno dotacijo (grant) tako od države kot tudi občin na 
podlagi števila svojih članov. Ta znesek je glede na posameznega vernika približno enak, kot je 
namenjen za Norveško cerkev. To po navedbah Ministrstva za kulturo zagotavlja enako 
finančno obravnavo vseh verskih skupnosti in nazorskih skupnosti na Norveškem. 
 
V letu 2013 je približno 700 verskih skupnosti in nazorskih skupnosti prejelo državno podporo za 
okoli 550.000 članov75. Na posameznega vernika je bilo v letu 2013 namenjeno 422 NOK 
državne podpore, kar pomeni, da je bilo tem verskim skupnostim in nazorskim skupnostim 
namenjeno 0,23 mld NOK (dopis Ministrstva za kulturo). 
 
Občinska podpora verskih skupnosti in nazorskih skupnosti je različna po posameznih občinah, 
v odvisnosti od občinskih proračunskih izdatkov za Norveško cerkev in od števila vernikov v 
posamezni občini. V letu 2013 so znašale vse občinske podpore verskim skupnostim in 
nazorskim skupnostim 0,29 mld NOK (dopis Ministrstva za kulturo). 
V seštevku torej država in občine namenjajo za verske skupnosti in nazorske skupnosti 0,52 mld 
NOK javnih sredstev (dopis Ministrstva za kulturo). 
 
Na državnem nivoju se za Norveško cerkev, verske skupnosti in nazorske skupnosti zagotavlja 
2,73 mld NOK, na nivoju občin pa 3,09 mld NOK, kar skupaj znese 5,82 mld NOK javnih 
sredstev.  
 
Državni proračun za leto 2013 je predvidel 1063,4 mld NOK odhodkov, občinski proračuni za 
leto 2013 pa skupaj 356,54 mld NOK odhodkov (Spletne strani Ministrstva za finance). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve in verske skupnosti 
 
Norveška cerkev je deležna davčnih oprostitev iz naslova DDV, ki ga Ministrstvo za kulturo 
ocenjuje v višini 200 mio NOK. Tovrstnih davčnih olajšav so lahko deležne tudi druge 
organizacije (dopis Ministrstva za kulturo). 
 
Druge oblike financiranja 
 
Država zagotavlja sredstva tudi za pokojninske sklade za Norveško cerkev v višini približno 0,15 
mld NOK letno. 
Cerkve in verske organizacije lahko zaprosijo za financiranje in dotacije, ki so na voljo sektorju 
prostovoljstva na splošno, npr. dotacije za organizacije mladih (dopis Ministrstva za kulturo). 
 

                                                                                                                                                              
na nivoju dežel in občin. V obeh primerih obsega celotno javno financiranje na administrativnih nivojih, ki so nižji od 
državnega (v zbirnih tabelah je podatek prikazan v okviru financiranja cerkva in verskih skupnosti s strani občin). 
74 Po tečajnici Banke Slovenije s 14.10.2014 je 1 EUR = 8,29 NOK. 
75 Neverske nazorske skupnosti dobivajo podporo na enaki osnovi kot verske nazorske skupnosti. 
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2.13 Slovenija 
 
Po podatkih iz državnega (registrskega) popisa iz leta 2011 je živelo (1. januarja tega leta) v 
Sloveniji 2.050.189 prebivalcev. Po najnovejši oceni v Sloveniji živi (december 2014) sicer nekaj 
manj – 2.029.004 prebivalcev (Spletna stran Countrymeters). Podatek glede verske pripadnosti 
pa je bil nazadnje zajet v popisu prebivalstva leta 2002, ko je v Sloveniji živelo 1.964.036 
prebivalcev. Glede verske pripadnosti je bilo 1.135.626 katolikov (57,8 %) celotnega 
prebivalstva, pripadnikov evangeličanske veroizpovedi je bilo 14.736, pripadnikov drugih 
protestantskih ver 736, pripadnikov pravoslavne vere je bilo 45.908 in pripadnikov drugih 
krščanskih ver 1877. Islamski verski skupnosti je pripadalo 47.488 prebivalcev, judovski verski 
skupnosti 99 prebivalcev, orientalskim religijam 1026 vernikov, drugim veroizpovedim pa 558 
vernikov. 68.714 prebivalcev je bilo vernikov, vendar niso pripadali nobeni veroizpovedi76, 
agnostikov pa je bilo 271. Na vprašanje o svoji veroizpovedi 307.973 prebivalcev ni hotelo 
odgovoriti, 199.264 prebivalcev je odgovorilo, da niso verniki oziroma so ateisti, za 139.097 
prebivalcev pa je pa je bila pripadnost veri neznana.  
 
Financiranje iz proračuna 
 
Registrirane cerkve in druge verske skupnosti v Republiki Sloveniji lahko dobivajo gmotno 
podporo zaradi njihovega splošno koristnega pomena. Za svoje verske uslužbence lahko 
zaprosijo za pridobitev pravice do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna 
za pokritje prispevkov za socialno varnost. Verske skupnosti lahko ustanavljajo izobraževalne in 
vzgojne ustanove, dijaške in študentske domove ter druge podobne ustanove in v njih svobodno 
opravljajo izobraževalno in vzgojno dejavnost po lastnih statutih v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije. Država sofinancira dejavnost takšnih vrtcev in šol praviloma s pokritjem 85 
% plač in materialnih stroškov programa v primerljivem javnem zavodu, če so navedene 
ustanove verskih skupnosti organizirane v skladu z zakonom in izvajajo javno veljavni program. 
Nekaterim verskim šolam pa država plače in materialne stroške financira v celoti. Verske 
skupnosti kot pravne osebe zasebnega prava lahko konkurirajo tudi za druga sredstva iz 
državnega proračuna, in sicer za izvedbo določenih programov, predvsem na socialnem 
področju, in iz programov ter projektov varstva premične in nepremične kulturne dediščine. 
Nekatere verske skupnosti imajo tudi svoje dobrodelne organizacije, ki sredstva pridobivajo 
enakopravno z drugimi (povzeto po Zobavnik in drugi, 2014).   
 
V naši državi je dopuščena možnost verske duhovne oskrbe v vojski, policiji, v zavodih za 
prestajanje kazni, v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. V Slovenski vojski so zaposleni 
verski uslužbenci, ki so plačani s strani države enako kot drugi javni uslužbenci. Duhovnik je 
zaposlen tudi v policiji ter v zavodih za prestajanje kazni in podobnih ustanovah. Finančna 
sredstva za organiziranje verske duhovne oskrbe v zdravstvenih ustanovah pa zagotavljajo 
same zdravstvene ustanove v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo; versko duhovno 
oskrbo zagotavljajo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi z duhovnikom za polni ali 
skrajšani delovni čas oziroma na podlagi sklenjene podjemne pogodbe ali druge pogodbe 
civilnega prava (povzeto in prirejeno po Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Iz rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 izhaja, da je bilo v tem letu za podporo 
verskim skupnostim namenjeno 1.717.394 evrov, in sicer v okviru pristojnosti Ministrstva za 
kulturo. Celotni znesek predvidenih odhodkov za leto 2014 je znašal 9.816.668.881 evrov 
(Ministrstvo za finance, Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2014)  
 
                                                 
76 Seštevek navedenih kategorij smo uporabili za skupno število vernikov, ki znaša 1.316.768. 
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Po najnovejših podatkih, ki jih je pridobila Slovenska tiskovna agencija (STA) pri Ministrstvu za 
kulturo, pa je država letos za plačilo socialnih prispevkov duhovnikom verskih skupnosti 
namenila nekaj več kot 1,4 milijona evrov. To naj bi bila tudi vsa sredstva, ki jih država nameni 
verskim skupnostim za financiranje njihove verske dejavnosti. Za druge dejavnosti pa lahko 
sredstva pridobijo prek različnih razpisov. Po Zakonu o verski svobodi iz leta 2007 država 
duhovnikom krije prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje od osnove, ki je 
določena najmanj v višini 60 odstotkov povprečne mesečne plače, maja 2012 sprejeta novela 
Zakona za uravnoteženje javnih financ pa je omenjeni odstotek znižala na 48 %. Od 
omenjenega zneska je največ denarja prejela Katoliška cerkev, in sicer 1,34 milijona evrov. 
Islamska skupnost je prejela 22.667 evrov, Evangeličanska cerkev 21.048, Srbska pravoslavna 
cerkev 16.331, Evangeljska binkoštna cerkev 8743, Krščanska adventistična cerkev 4239, 
Slovenska muslimanska skupnost pa 1619 evrov (povzeto in prirejeno po Dnevnik, 14. 12. 2014, 
sicer povzeto po STA: Država za prispevke duhovnikov letos namenila 1,4 milijona evrov, 
spletna stran). 
 
Del denarja lahko verske skupnosti pridobijo tudi za financiranje svojih zasebnih šol, če te 
izpolnjujejo predpisana merila in izvajajo javni šolski program. Za zdaj ima zasebne šole, ki 
izvajajo javni program, le Katoliška cerkev, in sicer sedem od 17 zasebnih šol, kolikor jih imamo 
v Sloveniji. Od 13,7 milijona evrov, kolikor jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
letos namenilo za vse zasebne šole, so katoliške zasebne šole prejele 9,3 milijona evrov.77 
(Dnevnik, 14. 12. 2014, sicer povzeto po STA: Država za prispevke duhovnikov letos namenila 
1,4 milijona evrov, spletna stran). 
 
Določena sredstva lahko verske skupnosti pridobijo tudi za obnovo sakralnih objektov, ki so 
kulturni spomeniki, in sicer prek razpisov Ministrstva za kulturo za sofinanciranje obnove 
kulturne dediščine. V tem letu je država na podlagi omenjenega razpisa verskim skupnostim po 
podatkih ministrstva dodelila 387.115 evrov. V Sloveniji je sicer za kulturni spomenik 
razglašenih okoli 60 odstotkov ali okoli 1450 cerkva (Dnevnik, 14. 12. 2014, sicer povzeto po 
STA: Država za prispevke duhovnikov letos namenila 1,4 milijona evrov, spletna stran). 
 
Zanesljivega podatka o celotnem znesku javnega financiranja verskih skupnosti v Republiki 
Sloveniji pa ni mogoče pridobiti.78 Zgolj primeroma lahko na tem mestu navedemo zneske vseh 
transakcij javnih organov s poslovnimi subjekti v letu 2013, ki smo jih pridobili prek spletne 
aplikacije za spremljanje izdatkov javnih institucij Supervizor, ta pa deluje v okviru Komisije za 
preprečevanje korupcije. Poslovni subjekti so v tem primeru nekateri izmed največjih 

                                                 
77 »Kot je za STA povedal v. d. ravnatelja Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu pri Ljubljani Simon Feštanj, je 
denar, ki ga dobijo, namenjen za plače učiteljev in materialne stroške, medtem ko mora stroške samega vzdrževanja 
prostorov, elektrike, kurjave in podobno kriti ustanovitelj sam. V tem smislu so po njegovih besedah zasebne srednje 
šole za državo cenejše od državnih, saj mora pri slednjih vse stroške pokriti država.« (Dnevnik, 14. 12. 2014, sicer 
povzeto po STA: Država za prispevke duhovnikov letos namenila 1,4 milijona evrov, spletna stran). 
78 Med drugim o tem priča tudi prispevek v časopisu Delo iz leta 2013, ki med drugim govori o tem, da država 
zagotavlja duhovno oskrbo tudi v bolnišnicah, vendar podatkov o sredstvih, ki jih izplačuje v ta namen, Ministrstvo za 
zdravje nima, prav tako jih nima Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, kjer so novinarjem omenjenega časopisa 
zato predlagali, naj se z vprašanjem obrnejo kar na vsak zavod posebej. Sklepanje pogodb o verski oskrbi je namreč 
domena bolnišnic. Država po oceni v omenjenem časopisu še sama ne ve, koliko sredstev namenja za versko oskrbo 
v bolnišnicah (povzeto po Delo: Financiranje verske dejavnosti: V pušico iz državne malhe, spletna stran). Natančnih 
podatkov o javnem financiranju verskih skupnosti v Sloveniji ni mogoče ugotoviti tudi zaradi tega, ker jih nimajo niti 
same verske skupnosti. Kot izhaja iz odgovora Slovenske škofovske konference na novinarsko vprašanje o 
financiranju Katoliške cerkve v Sloveniji (iz maja 2013), v Katoliški cerkvi deluje več kot 800 samostojnih pravnih 
oseb, za katere Slovenska škofovska konferenca ne vodi statistike o prejemanju javnih sredstev. Razlog, zakaj ne 
razpolaga s temi podatki, je v tem, da njen statut ne predvideva zbiranja tovrstnih informacij (Slovenska škofovska 
konferenca, spletna stran). Navedeno že samo po sebi v zadostni meri kaže na težavnost ugotavljanja zneskov in 
deležev javnega financiranja verskih skupnosti v naši državi. 
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proračunskih porabnikov, ki delujejo v okviru Katoliške cerkve. Nadškofija Ljubljana s hčerinskimi 
družbami je tako v letu 2013 skupaj prejela 4.947.352,82 evrov javnih sredstev, Zavod sv. 
Stanislava s hčerinskimi družbami je prejel 3.943.090,51 evrov javnih sredstev, Nadškofija 
Maribor s hčerinskimi družbami je prejela 3.346.656,60 evrov, Zavod Antona Martina Slomška s 
hčerinskimi družbami je prejel 2.955.714,59 evrov, Zavod Sv. Frančiška Saleškega s hčerinsko 
družbo je prejel 1.408,078,60 evrov, Škofijska gimnazija Vipava pa je prejela 1.142.391,76 evrov 
javnih sredstev. Skupni znesek javnih transakcij v korist navedenih poslovnih subjektov v okviru 
Katoliške cerkve je torej v letu 2013 znašal nekaj manj kot 17,8 milijonov evrov.79 Ponovno pa 
poudarjamo, da gre le za del poslovnih subjektov, ki delujejo v okviru zgolj Katoliške cerkve, 
javne transakcije pa ne vključujejo samo ministrstev, pač pa tudi druge javne ustanove (podatki 
povzeti po Supervizor, spletna stran).  
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Glede davčnih oprostitev in olajšav za verske skupnosti v naši državi je treba v prvi vrsti omeniti, 
da cerkve in verske skupnosti mdr. ne plačujejo davka od dohodkov pravnih oseb, kadar 
opravljajo nepridobitno dejavnost. Pri določanju davčne osnove se prihodki iz opravljanja 
nepridobitne dejavnosti ter dejanski in sorazmerni stroški te dejavnosti izvzamejo iz davčne 
osnove (povzeto po Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Naslednja davčna oprostitev se nanaša na plačilo davka na dodano vrednost. Plačila tega davka 
so namreč oproščene storitve, ki jih svojim članom kot povračilo za članarino, določeno v skladu 
z njihovimi pravili, opravijo nepridobitne organizacije s cilji mdr. verske narave, kot tudi dobava 
blaga, ki je neposredno povezana s temi storitvami, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k 
izkrivljanju konkurence. Poleg tega je plačila navedenega davka oproščeno zagotavljanje osebja 
s strani verskih skupnosti za različne namene (zdravstvena oskrba, socialnovarstvene storitve, 
storitve varstva otrok in mladostnikov, predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno 
usposabljanje – vključno z dobavo blaga in storitev), in sicer z namenom zadovoljevanja 
duhovnih potreb (povzeto po Zobavnik in drugi, 2014).  
 
V Republiki Sloveniji velja tudi oprostitev plačila davka od premoženja za stavbe, ki so 
razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik, saj je cerkev kot sakralna stavba v nekaterih 
primerih razglašena za kulturni spomenik (pojasnilo Ministrstva za finance z dne 10. 12. 2014). 
Poleg tega verske skupnosti ne plačujejo tudi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in 
sicer samo za stavbe, ki jih uporabljajo za versko dejavnost (Glej Zobavnik, 2013). 
 
Davka na dediščine in darila je oproščeno darilo ali dediščina, ki jo prejme pravna oseba 
zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje mdr. verske dejavnosti, vendar 
le, če gre za darilo oziroma dediščino, ki je izključno namenjena opravljanju take dejavnosti 
pravne osebe (povzeto po Zobavnik in drugi, 2014). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
Vsak davčni zavezanec lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki 
se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov, med 
katere spadajo tudi verski nameni; zavezanec torej lahko nameni del dohodnine tudi cerkvam ali 
drugim verskim skupnostim (povzeto po Zobavnik in drugi, 2014). Zavezanec lahko uveljavlja 
znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za mdr. religiozne namene, in 

                                                 
79 Tega zneska zaradi delnega prekrivanja s podatki o proračunskem financiranju verskih skupnosti s strani 
ministrstev ne prikazujemo v zbirnih tabelah. 
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sicer do zneska, ki ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu (povzeto po 
Zobavnik in drugi, 2014). 
Ministrstvo za finance nam je sporočilo podatek, da je v letu 2013 znašal skupni znesek donacij 
iz naslova dohodnine v korist upravičencev s področja verskih skupnosti 121.996 evrov, kar je 
predstavljalo delež 3,6 % glede na celotni znesek dohodninskih donacij. Največji delež sredstev 
iz naslova dohodninskih donacij je prejela Islamska skupnost v Republiki Sloveniji (17.258 
evrov), sledita Nadškofija Ljubljana (16.178 evrov) in Srbska pravoslavna cerkev Metropolija 
Zagrebško - Ljubljanska (16.683 evrov), ostali upravičenci s področja verskih skupnosti pa so 
prejeli sorazmerno manjše deleže sredstev (pojasnilo Ministrstva za finance z dne 10. 12. 2014).  
 
Vsak zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb lahko uveljavlja zmanjšanje davčne 
osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi (donacije) za mdr. religiozne namene, in sicer do 
zneska, ki ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju, vendar največ 
do višine davčne osnove davčnega obdobja; to se posredno nanaša tudi na verske skupnosti, 
prejemnice navedenih izplačil (povzeto po Zobavnik in drugi, 2014).  
Iz Ministrstva za finance smo prejeli podatek, da je v letu 2013 znašal skupni znesek olajšav za 
donacije - izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, 
vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in religiozne namene 16.752.054 evrov, 
vendar pa iz tega zneska ni mogoče izločiti zneska sredstev, ki so jih pravne osebe donirale 
samo za religiozne namene, in za koliko se jim je iz tega naslova zmanjšala davčna osnova 
(pojasnilo Ministrstva za finance z dne 10. 12. 2014). 
 
Davka na dediščine in darila ne plača davčni zavezanec, ki podeduje ali dobi v dar prejeto 
premoženje in ga brez povračila odstopi državi, občini ali pravnim osebam zasebnega prava, 
ustanovljenim na podlagi zakona za opravljanje mdr. verske dejavnosti, vendar le, če je 
premoženje namenjeno izključno za nepridobitne namene prejemnika (povzeto po Zobavnik in 
drugi, 2014). 
 
Lokalni nivo 
 
Celovitega pregleda o financiranju verskih skupnosti na lokalnem nivoju ni mogoče pridobiti,  
ravno tako pa ni mogoče ugotoviti relativnega deleža financiranja verskih skupnosti glede na 
lokalni proračun. Kot primer navajamo proračun Mestne občine Ljubljana (MOL) za leto 2013, ki 
predvideva 13.478.410 evrov za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam; kot 
nepridobitne organizacije so mišljene predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, 
društva in podobno. Planiranih sredstev samo za verske skupnosti iz navedenega zneska ni 
mogoče izdvojiti. Poleg navedenega je MOL v tem letu namenil določena sredstva tudi za 
obnovo nekaterih cerkvenih stavb. Celotni proračun MOL za leto 2013 je znašal 320.687.762 
evrov (Odlok o rebalansu proračuna Mestne Občine Ljubljana za leto 2013, spletna stran). 
 

2.14 Srbija 
 
Po podatkih iz državnega popisa iz leta 2011 je živelo (30. septembra tega leta) v Srbiji (brez 
Kosova) 7.186.862 prebivalcev, glede verske pripadnosti pa je bilo 6.555.931 prebivalcev 
kristjanov, od tega je 6.079.396 prebivalcev (84.59 % celotnega prebivalstva) pripadalo Srbski 
pravoslavni cerkvi. Islamski verski skupnosti je pripadalo 222.828 prebivalcev, judovski verski 
skupnosti 578, vzhodnim religijam 1.237 vernikov, drugim religijam pa 1.776 vernikov.80 
Agnostikov je bilo 4.010, ateistov 80.053, 220.735 prebivalcev se ni izjasnilo glede vere, za 

                                                 
80 Seštevek navedenih kategorij smo uporabili za skupno število vernikov, ki znaša 6.782.350. 
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99.714 prebivalcev pa je bila pripadnost veri neznana (nepoznato) (Вероисповест, матерњи 
језик и национална припадност, 2013:13). Po najnovejši oceni v Srbiji živi (november 2014) 
sicer nekaj manj – 7.142.685 prebivalcev (Spletna stran Countrymeters). 
 
Financiranje iz proračunov 
 
Cerkve in verske skupnosti v Srbiji pridobivajo javna proračunska sredstva na treh nivojih: 
- državni nivo, 
- nivo Avtonomne pokrajine Vojvodine, 
- mestni in občinski nivo. 
 
Na državnem nivoju se cerkve in verske skupnosti financirajo prek javnih razpisov Urada za 
sodelovanje s cerkvami in verskimi skupnostmi (Kancelarija za saradnju s crkvama i verskim 
zajednicama) oziroma Uprave za sodelovanje z cerkvami in verskimi skupnostmi (Uprava za 
saradnju s crkvama i verskim zajednicama)81. V državnih proračunih za leto 2013 in (2014) je za 
delo tega urada (bilo) namenjeno 789,67 (944,82)82 milijonov RSD83, kar pomeni v letu 2014 
približno 7,96 milijonov evrov84. Od tega je bilo za samo delo navedenega urada oziroma 
uprave predvideno 46,17 (41,63) milijonov RSD, večina sredstev 743,5 mio RSD (903,19 mio 
RDS) pa je bila namenjeno cerkvam in verskim skupnostim, in sicer za: 
- pospeševanje verske kulture, svobode in strpnosti 50,00 (49,50) milijonov RSD, 
- zaščito verske, kulturne in nacionalne identitete 152,00 (154,00) milijonov RSD, 
- srednješolsko versko izobraževanje 125,00 (121,20) milijonov RSD, 
- visokošolsko teološko izobraževanje 60,00 (56,52) milijonov RSD, 
- pomoč cerkvam in verskim skupnostim pri gradnji, vzdrževanju, nujnih sanacijah in 

rekonstrukcijah verskih objektov 201,50 (214,80) milijonov RDS, 
- pomoč verskim osebam (sveštenicima i monaštvu) na Kosovu in v Metohiji 60,00 (61,60) 

milijonov RDS, 
- pomoč verskim osebam (sveštenicima, monaštvu i verskim službenicima) in urejanje 

prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 95,00 (245,58) milijonov RSD (Zakon o 
budžetu Republike Srbije za 2013 in Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014).  

 
Srbska pravoslavna cerkev bo v letu 2014 dobila največji del teh sredstev (881,64 mio RDS), za 
islamsko versko skupnost je predvideno 69,31 mio RDS, za katoliške cerkve 32,23 mio RDS, za 

                                                 
81 Od 26. aprila 2014 je naloge Urada za sodelovanje s cerkvami in verskimi skupnostmi prevzela Uprava za 
sodelovanje z cerkvami in verskimi skupnostmi v okviru Ministrstva za pravosodje. Upravo smo tudi zaprosili za vse 
podatke o financiranju cerkva in verskih skupnosti za namene tega besedila. V svojem odgovoru so navedli, da so vsi 
podatki o financiranju s strani navedene Uprave zajeti v državnem proračunu, ki je javen dokument, ter nam poslali 
kopije dela državnega proračuna za leto 2014, ki se nanaša na financiranje cerkva in verskih skupnosti s strani 
navedene Uprave. Možno je, da se cerkve in verske skupnosti oziroma njihova dejavnost financirajo tudi iz 
proračunskih postavk drugih proračunskih porabnikov, ki jih sami pri pregledu postavk v državnem proračunu nismo 
mogli identificirati, kar pomeni, da je možno, da v zbirni tabeli morda niso zajeta vsa javna sredstva, namenjena 
cerkvam in verskim skupnostim in je njihov delež v primerjavi z drugimi državami pri vseh kazalcih v tabeli v zaključku 
podcenjen. O realnosti te možnosti govori tudi relativno nizek znesek sredstev za financiranje cerkva in verskih 
skupnosti v primerjavi z drugimi državami, še posebej zato, ker so pri Srbiji, za razliko od drugih držav, v celoti zajeti 
vsi trije upravni nivoji financiranja verskih skupnosti. Ne da pa se izključiti možnosti, da financiranje verskih skupnosti 
v tej državi temelji na drugačnem modelu, kot je proračunsko financiranje (npr. na prevladujočih donacijah), in da so 
podatki o javnem financiranju celoviti ter Uprava iz tega razloga kakšnih drugih podatkov ni navajala. 
82 Rebalans državnega proračuna za leto 2014 je bil objavljen 27. oktobra 2014, zato se zneski o proračunu za leto 
2014 razlikujejo od tistih, ki so bile objavljeni v raziskovalni nalogi 07/2014 (Zobavnik in drugi, 2014:20,21), kjer so bili 
upoštevani zneski na podlagi prvotnega državnega proračuna za leto 2014. 
83 Po tečajnici Banke Slovenije s 14.10.2014 je 1 € = 118,77 RSD. 
84 Skupni odhodki proračuna države za leto 2013 oziroma 2014 so znašali 1.078.136.060.000 (1.110.120.984.547) 
RSD. 
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Judovsko versko skupnost 30 mio RSD in za Slovaško evangeličansko cerkev 5,76 mio RDS 
(Spletna stran press.on line). 
 
Država (Ministrstvo za obrambo) zagotavlja sredstva za vojaške duhovnike, ki imajo status 
profesionalnih pripadnikov vojske in so zadolženi izključno za pripadnike vojske, prav tako pa 
tudi prostore, druge vire, opremo in logistično podporo za zagotavljanje duhovne oskrbe vojakov 
(Za i protiv, Verska služba u Vojsci Srbije, marec 2014:3,4). Ministrstvo za obrambo zagotavlja 
tudi dotacije nevladnim organizacijam, v okviru katerih je en del namenjen tudi za financiranje 
verskih organizacij (Spletna stran organizacije Centar za razvoj neprofitnog sektora). 
 
Na nivoju Avtonomne pokrajine Vojvodine je za leto 2014 za cerkve in verske skupnosti v 
proračunu predvideno 22,42 mio RSD85 (Покрајинскa скупштинскa одлукa o буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину, str.70).  
 
Sredstva na nivoju avtonomne pokrajine Vojvodine se na podlagi javnih razpisov dodeljujejo 
priznanim verskim skupnostim (katere so te, glej npr. Zobavnik in drugi, 2014:20) za opravljanje 
gradbenih del, za dobrodelno in znanstveno dejavnost, kot tudi za dajanje finančne pomoči v 
postopku vračanja lastništva cerkvam in verskim skupnostim, natančneje pa za:  
- investicijska dela na cerkvah in drugih sakralnih objektih, 
- izgradnjo novih cerkva, 
- obnovo obstoječih cerkev, ki daljši čas niso bile obnovljene (več kot 10 let), še posebej cerkva, ki so 

del kulturne dediščine, 
- obnovo župnijskih zgradb (parohijskih domova), 
- ureditev in revitalizacijo verskih grobišč, 
- izgradnjo in obnovo kapel na grobiščih, izgradnjo novih in obnovo propadlih stolpov in zvonikov, 
- obnovo ikon, 
- izdelavo novih fasad in barvanje cerkva, 
- obnovo dotrajanih streh, ki puščajo, 
- preprečevanje in saniranje vlage na cerkvenih zidovih, 
- urejanje prostora okoli cerkva – ozelenjevanje, izgradnja dostopnih poti in zagotavljanje klopi za 

sedenje, 
- obnovo dotrajanih ograj okoli cerkva, 
- dobrodelne in humanitarne aktivnosti ter druge aktivnosti socialnega zavarovanja, 
- organiziranje tradicionalnih obletnic in datumov, ki so posvečeni imenu, ki ga ima cerkev, 
- stroške strokovnih storitev, ki so nastali v postopku vračanja premoženja cerkvam in verskim 

skupnostim, 
- organiziranje cerkvenih zborovanj, 
- podporo in razvoj dela cerkvenih zborov in njihovega sodelovanja na zborovskih festivalih, 
- izdajateljsko in znanstveno dejavnost, 
- znanstvene raziskave v zvezi s cerkvami, organiziranje strokovnih, znanstvenih srečanj, panelnih 

razprav, "okroglih miz" v zvezi z religijo in cerkvami (Odluka o raspodeli budžetskih sredstava 
pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine crkvama i verskim 
zajednicama, koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 4. člen).  

 
V izjemnih, izrednih in nepredvidljivih primerih se lahko brez razpisa, na osnovi predložene 
zahteve, cerkvam in verskim skupnostim dodelijo sredstva iz proračunske rezerve (Odluka o 
raspodeli budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne 
manjine crkvama i verskim zajednicama, koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 
5. člen).  
 

                                                 
85 Natančneje je ta znesek znašal 22.424.039,00 RSD. Skupni odhodki pokrajinskega proračuna so predvideni v višini 
63.697.268.929,73 RSD. 
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Na nivoju 138 mest in občin je bilo (navedeni podatki so veljali za leto 2009) za verske skupnosti 
namenjeno 186,61 mio RDS (Centar za razvoj neprofitnog sektora v Zobavnik in drugi, 
2014:21), kar je v povprečju pomenilo približno 0,1 % občinskih proračunov.86 
 
V mestu Smederevu je bilo npr. v proračunu za leto 201387 za verske skupnosti predvideno 2,3 
mio RDS (Odluka o budžetu grada Smedereva za 2013. godinu). Za 1,44 mio sredstev je tudi 
mogoče ugotoviti namen njihove uporabe, in sicer: za sofinanciranje programov izgradnje, 
obnove in vzdrževanja cerkva in verskih objektov 1,2 mio RDS, za sofinanciranje programov 
podpore verskim obredom, vezanim na pomembne zgodovinske dogodke ali osebnosti 0,15 mio 
RDS, za sofinanciranje programov podpore sodelovanja lokalne skupnosti s cerkvami in 
verskimi skupnostmi na izobraževalnem, kulturnem in socialno-humanitarnem področju 0,02 mio 
RDS in za sofinanciranje programov podpore organizaciji verskih dogodkov, pomembnih za 
mesto Smederevo 0,07 mio RDS (Odluka o sufinansiranju programa od javnog interesa koje 
realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva, 1. člen). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve in verske skupnosti 
 
Cerkve ali verske skupnosti so lahko popolnoma ali delno oproščene davčnih in drugih 
obveznosti v skladu z zakoni, ki urejajo ustrezne javne prihodke. Na podlagi zakonov, ki urejajo 
javne prihodke, obstajajo po podatkih, ki so bili pridobljeni na spletni strani Uprave za 
sodelovanje z cerkvami in verskimi skupnostmi, naslednje davčne in druge olajšave cerkvam in 
verskim skupnostim:  
- vračilo DDV za blago in storitve, ki se nanašajo na versko dejavnost (npr sveče, olje in vino 

za obredne namene, moka in nekvašen kruh), kjer velja pravica vračila (refundacije i 
refakcije) DDV cerkvam in verskim skupnostim,  

- davčne oprostitve za nepremičnine cerkva in verskih skupnosti, ki so namenjene in se 
izključno uporabljajo za verske dejavnosti, 

- prav tako so oproščene plačila davka iz naslova vračanja (restitucije) premoženja cerkva in 
verskih skupnosti. 

- cerkve in verske skupnosti so oproščene plačila upravnih taks (Spletna stran Uprave za 
saradnju s crkvama i verskim zajednicama). 

V enem od virov v zvezi z davčnimi olajšavami navajajo tudi poročilo Carinske uprave, da so v 
skladu z veljavnimi predpisi cerkve in verske skupnosti lahko oproščene carine na uvoz blaga, ki 
je namenjen izključno za verske namene, ob predhodno predloženem dokazu, da se to blago ne 
proizvaja v državi. Tak dokaz ni potreben, kadar cerkve in verske skupnosti dobijo blago v tujini 
brezplačno. Navedeno se v nobenem primeru ne nanaša na osebne avtomobile, ne glede na to, 
ali gre za uvoz ali za darilo (glej: Kako crkve i verske zajednice ostvaruju poreske olakšice: bez 
poreza na tamjan v Zobavnik in drugi, 2014:29). 

 
Cerkve in verske skupnosti so lahko v celoti ali deloma izvzete iz plačevanja davka od dohodka 
iz naslova določenih poslovnih aktivnosti v skladu z zakonom, ki ureja ustrezne javne prihodke 
(Act on Churches and religious communities, 30. člen, prvi odstavek). Podatka o morebitnih 
davčnih olajšavah iz tega naslova nismo našli. 
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 

                                                 
86 Po uradnih podatkih Ministrstva za finance Republike Srbije so v tem letu skupni odhodki vseh proračunov občin in 
mest v tem letu (2009) znašali 176.429,0 mio RDS (Билтен јавних финансија, str.71). 
87 Celotni odhodki proračuna mesta Smederevo so v letu 2013 znašali 3.167,13 mio RDS. Delež proračuna, 
namenjen za verske skupnosti, je torej znašal 0,0726 %. 
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Za fizične osebe je predvidena oprostitev plačila davka od potnih stroškov (v višini, kot je 
predvidena za zaposlene) za prostovoljno dejavnost in dejavnost po pozivu, med drugim tudi za 
njihovo prostovoljno sodelovanje v okviru verskih namenov (Zakon o porezu na dohodak 
građana, 85. člen). 
 
Pravne in fizične osebe, ki zagotavljajo prispevke ali donacije za cerkev ali verske skupnosti, so lahko 
izvzete od obdavčevanja tega prispevka v skladu z zakonom, ki ureja ustrezne javne prihodke (Act on 
Churches and religious communities, 30. člen, drugi odstavek). Podatka o obstoju morebitnih 
tovrstnih davčnih olajšav fizičnim in pravnim osebam, ki zagotavljajo prispevke ali donacije za 
cerkev ali verske skupnosti cerkvam, nismo našli. 
 
Druge ugodnosti za cerkve in verske skupnosti 
 
Cerkve in verske skupnosti so oproščene obveze priprave zaključnih računov (Spletna stran 
Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama). 
 

2.15 Španija 
 
Država je imela na dan 1. 7. 2014 skupaj 46.464.053 prebivalcev (Instituto Nacional de 
Estadística, spletna stran). Po najnovejših podatkih Centra za sociološke raziskave za oktober 
2014 je 67,8 % prebivalcev katoličanov, 2,3 % je pripadnikov drugih veroizpovedi, preostalih 
29,9 % prebivalcev pa je bodisi ateistov oz. neverujočih ali pa niso navedli svoje verske 
pripadnosti (Centro de investigaciónes Sociológicas, spletna stran).    
 
Država katoliški cerkvi odstopi določen odstotek prihodkov od dohodnine (Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas – IRPF), pri čemer mora vsak davčni zavezanec izrecno označiti 
v davčni napovedi, da se ta znesek nakaže cerkvi.88 Lahko pa zavezanec tudi označi, da se ta 
denar nameni državi za socialne zadeve. Če zavezanec ne označi nobene od obeh možnosti, se 
znesek davka tudi odvede za socialne zadeve. Odstotek davka, ki ga mora vsak 
davkoplačevalec plačati za enega od navedenih namenov, znaša 0,7 %, in ta odstotek ni dodan 
k dohodnini, pač pa je vanjo vključen (več o tem primerjaj Blažič, 2005 ter Blažič in Zobavnik, 
2009). 
  
Financiranje iz proračuna 
 
Katoliška cerkev je po posebnem sporazumu edina delno financirana s strani države; ta tako 
samo katoliški cerkvi med drugim zagotavlja sredstva za plače duhovnikov ter za gradnjo in 
vzdrževanje verskih stavb (Celador Angón (2014), spletna stran). 
 
Vlada financira učitelje verskega pouka v javnih šolah; to velja za katoličane, muslimane, 
protestante in jude, in sicer pod pogojem, da to zahteva najmanj 10 učencev v razredu. Pouk ni 
obvezen. Učenci, ki se ga ne udeležijo, morajo te ure nadomestiti z drugimi sorodnimi 
vsebinami. Obveznost financiranja je v nekaterih primerih na strani lokalnih oblasti, v drugih 
primerih pa je na strani države. Učitelje izberejo same verske skupnosti, potrdi pa jih bodisi 
regionalno bodisi zvezno ministrstvo, pristojno za izobraževanje (povzeto po International 
Religious Freedom Report for 2013). 

                                                 
88 V finančnem poročilu Španske škofovske konference za leto 2012 je navedeno, da sredstva iz naslova deleža 
dohodnine predstavljajo približno 25 % celotnih prihodkov katoliške cerkve. Skupen znesek tako pridobljenih srestev v 
navedenem letu naj bi znašal 248 milijonov evrov (tako Neprofitni portal Lupiga, spletna stran). 
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Država plačuje katoliške duhovnike v vojski, policiji, zaporih in javnih bolnišnicah (Čepar v 
Zobavnik in drugi, 2014). Poleg tega država financira tudi duhovno oskrbo muslimanov v zaporih 
(International Religious Freedom Report for 2013). 
 
Omeniti je treba tudi poseben Sklad za pluralizem in koeksistenco (Fundación Pluralismo y 
Convivencia), ki deluje pri Ministrstvu za pravosodje. Namen sklada je v bistvu to, da na nek 
način kompenzira dejstvo, da druge verske skupnosti nimajo enakih pravic kot katoliška cerkev, 
namreč glede namenjanja 0,7 % davka za versko skupnost. Sklad z javnimi sredstvi spodbuja 
programe za kulturno, izobraževalno in socialno integracijo oz. razvoj muslimanske, judovske in 
protestantske verske manjšine, torej tistih treh verskih skupnosti, ki so sklenile posebne 
sporazume z državo, poleg tega pa še mormonov, Jehovovih prič, budistov in pravoslavcev; gre 
za »ukoreninjene« verske skupnosti (Celador Angón (2014), spletna stran in Fundación 
Pluralismo y Convivencia, spletna stran). Sredstva sklada se uporabljajo za kulturne, 
izobraževalne programe in za programe socialne integracije, ne pa za verske aktivnosti. V letu 
2010 so sredstva sklada skupaj znašala okoli 5 milijonov evrov (2010 Report on International 
Religious Freedom, spletna stran). 
 
Nekatere avtonomne skupnosti so z določenimi verskimi skupnostmi sklenile tudi posebne 
sporazume, da bi spodbudile njihovo socialno integracijo. Tak primer je vlada Katalonije, ki ima 
sklenjene sporazume z osmimi verskimi skupnostmi, med drugim tudi s katoliki, in večina teh 
verskih skupnosti prejema določena sredstva iz naslova finančne pomoči (povzeto po 
International Religious Freedom Report for 2013). Vlada Katalonije je tako v letu 2005 različnim 
verskim skupnostim namenila skupaj 600.000 evrov za specifične verske programe, poleg tega 
pa jim je namenila še določena sredstva za neverske dejavnosti (socialna pomoč, imigracija, 
izobraževanje, kultura itd.) (Burchianti in Itçaina, 2007). 
 
Obstajajo mnenja, da bi bilo treba spremeniti model financiranja verskih skupnosti v Španiji. 
Celador Angón tako predlaga ukinitev neposrednega državnega financiranja katoliške cerkve in 
tistih zgoraj navedenih verskih skupnosti, ki uživajo koristi Sklada za pluralizem in koeksistenco; 
javni denar namreč po njegovi oceni ne bi smel biti namenjen za financiranje zasebnih 
prepričanj, poleg tega pa ne bi smelo prihajati do diskriminacije v primerjavi z drugimi verskimi 
skupnostmi. Država lahko po drugi strani z davčnimi olajšavami spodbuja zasebne donacije 
verskim skupnostim, pri čemer bi moral biti sistem enak za vse verske skupnosti (Celador Angón 
(2014), spletna stran). 
 
Na spletni strani laičnega združenja Europa laica, ki se zavzema za ukinitev privilegijev (zlasti) 
katoliške cerkve, zaradi česar je treba njegove navedbe in podatke obravnavati z nekoliko večjo 
pozornostjo in previdnostjo, je predsednik združenja Francisco Delgado razdelal, koliko je samo 
katoliška cerkev prejela od države v letu 2014. Po njegovi oceni španska država (na centralnem 
in regionalnem nivoju) letno katoliški cerkvi, bodisi z neposrednimi subvencijami bodisi z 
davčnimi ugodnostmi, zagotavlja koristi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov – bolj 
natančno 10.219.200.000 evrov. Vsaka oseba, ki prebiva v Španiji, ne glede na versko  
pripadnost, naj bi po njegovi oceni katoliški cerkvi letno podarila povprečno približno po 218 
evrov. Konkretni neposredni ali posredni prispevki države katoliški cerkvi in njenim 
organizacijam, združenjem in skladom naj bi bili po približnih izračunih naslednji:  
- sredstva, zbrana prek prispevka (0,7 %) iz v letu 2012 pobrane dohodnine (IRPF), ki so 

namenjena za financiranje vere in duhovščine – 249,2 milijonov evrov;  
- sredstva, zbrana prek prispevka (0,7 %) iz dohodnine (IRPF), ki so namenjena za socialne 

zadeve, torej se posamezni zavezanec ne odloči za katoliško cerkev kot prejemnico, vendar 
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po določenem izračunu ta sredstva vendarle pristanejo pri njenih organizacijah, združenjih in 
skladih – približno 100 milijonov evrov; 

- najrazličnejše davčne olajšave in ugodnosti – 1,7 milijarde evrov;  
- stroški katoliškega verskega pouka v javnih šolah – 610 milijonov evrov; 
- stroški pouka v katoliških šolah (centros de ideario católico) – 4 milijarde evrov; 
- zdravstveno varstvo in socialno delo (Karitas, Manos Unidas, drugo – 1,8 milijarde evrov; 
- delo bolnišnic (avtonomne skupnosti) – 800 milijonov evrov; 
- delo kaplanov v javnih ustanovah (vojska, bolnišnicev) – 50 milijonov evrov; 
- vzdrževanje premoženja v lasti katoliške cerkve – 600 milijonov evrov;   
- podpora in kritje stroškov za različne verske dogodke – 300 milijonov evrov;   
- vlada pa je udeležena še v nekaterih katoliških organizacijah (npr. Obra Pía)89 – 10 milijonov 

evrov (povzeto po Delgado, Europa laica, spletna stran). 
 
Drugačne podatke je predstavil španski dnevnik El País v svojem prispevku iz septembra 
letošnjega leta. Časnik tako navaja, da bo katoliška cerkev v letu 2015, glede na proračunska 
predvidevanja prejela od države iz naslova namensko določenega deleža dohodnine (IRPF) 
skupaj 159,2 milijonov evrov,90 kar predstavlja 13.266.216,12 evrov akontacije, ki jo bo katoliška 
cerkev prejela vsak mesec v naslednjem letu (El País (2014), spletna stran).  
 
V državnem proračunu Španije ni mogoče ugotoviti skupne višine sredstev, ki jih država 
neposredno in posredno namenja verskim skupnostim. Določene zneske je najti v proračunih 
posameznih ministrstev. Tako je v proračunu Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) za leto 2014 predviden znesek v višini 1.334.000 
evrov za versko arhitekturo (Arquitectura religiosa), pri čemer gre za sredstva za obnovo in 
vzdrževanje različnih poimensko navedenih cerkvenih zgradb (Proračun Ministrstva za 
izobraževanje, kulturo in šport za 2014, spletna stran). Na spletni strani Ministrstva za državne 
finance in javno upravo je sicer mogoče zaslediti nekatere postavke, ki se v celoti ali deloma 
nanašajo na verske skupnosti, vendar pa višine sredstev državne podpore verskim skupnostim 
brez konkretnega odgovora, ki ga tudi za to državo nismo dobili, ni mogoče ugotoviti. Iz 
proračunskega zakona za leto 2014 izhaja, da so za to leto predvideni proračunski izdatki v 
višini 423.231.331.730 evrov (Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014, spletna stran). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za cerkve/verske skupnosti 
 
Registrirane oziroma zakonsko priznane verske skupnosti, ki so vpisane v poseben register pri 
Ministrstvu za pravosodje, imajo status pravnih oseb civilnega prava in imajo ugodnejši davčni 
status (Blažič in Zobavnik, 2009). Različne organizacijske oblike, ki jih za opravljanje 
izobraževalne, dobrodelne, zdravstvene ali socialne dejavnosti ustanovijo in jih upravljajo štiri91 
registrirane verske skupnosti, ki so z državo sklenile posebne sporazume, pa imajo enake 
davčne ugodnosti, kot so v zakonodaji predvidene za nepridobitne in druge dobrodelne 
organizacije (Celador Angón (2014), spletna stran). 
 
Katoliška cerkev in druge tri zakonsko priznane verske skupnosti so oproščene plačila davka na 
dohodek družb (Impuesto sobre Sociedades) glede opravljanja nepridobitne dejavnosti, 
povezane z delovanjem verske skupnosti. Zakonodaja določa, katere gospodarske dejavnosti 
                                                 
89 Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén je institucija, ki je povezana s prisotnostjo Španije v Sveti deželi, 
namen njenega delovanja pa je spodbujanje verskega in humanitarnega sodelovanja ter prispevanje k razširjanju 
španske kulture v Sredozemlju in na Orientu (Wikipedia, spletna stran). 
90 To je precej manjši znesek, kot ga navaja Europa laica, res pa je tudi, da gre za dve različni leti. 
91 Poleg katoliške cerkve so to še protestantska, judovska in islamska verska skupnost. 
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lahko opravljajo nepridobitne organizacije, torej tudi cerkve in verske skupnosti, da so še 
oproščene plačila tega davka; predvsem gre za gospodarske dejavnosti, ki so v osnovi 
namenjene pomoči določenim kategorijam prebivalstva (npr. mladini, starejšim, emigrantom, 
zasvojencem ipd.), pa tudi za različne znanstvene, naravovarstvene, kulturne, športne in 
podobne aktivnosti. Kot gospodarska dejavnost, ki ima zgolj pomožen ali dopolnilen značaj in je 
torej izvzeta iz plačila davka, se šteje samo tista dejavnost, s katero se pridobiva do vključno 20 
% dohodkov neprofitne organizacije (cerkve). Iz obdavčitve je izvzeta tudi dejavnost majhnega 
pomena, če namreč letni dohodek neprofitne organizacije (cerkve) ne presega 20.000 evrov 
(primerjaj Blažič in Zobavnik, 2009). 
 
Sporazumi med državo in štirimi zakonsko priznanimi verskimi skupnostmi sicer določajo 
različne davčne oprostitve; tako je za katoliško cerkev določeno, da ne plačuje tudi trošarin in 
davka na premoženje. Poleg tega velja popolna in trajna oprostitev plačevanja zemljiškega 
davka (Impuesto sobre Bienes Inmuebles – IBI) za cerkve in kapelice ter druge objekte za 
verske obrede, za njihove pomožne prostore in lokalne podružnice, namenjene pastoralni 
dejavnosti, v nekaterih primerih tudi za prebivališča verskih predstojnikov, za izobraževalne 
zavode ipd. Vse štiri zgoraj navedene verske skupnosti uživajo tudi popolno oprostitev plačila 
davka na dediščine in darila ter na prenos premoženja, če so pridobljena sredstva namenjena 
za podporo bogoslužja, za preživljanje duhovnikov ali za karitativno dejavnost. Obstajajo pa še 
nekatere druge davčne izjeme, ki jih na tem mestu ne prikazujemo  (Blažič in Zobavnik, 2009 ter 
Celador Angón (2014), spletna stran). 
 
Davčne oprostitve in olajšave za druge osebe 
 
Davčnemu zavezancu, ki nameni 0,7 % dohodnine katoliški cerkvi, se navedeni znesek prizna 
kot davčna olajšava. Sredstva, donirana cerkvenim institucijam za verske namene, predstavljajo 
po sporazumih podlago za olajšavo plačila davka na dohodek. Navedeno velja za katoliško 
cerkev, protestantsko in judovsko skupnost (Blažič in Zobavnik, 2009). 
 

3. ZAKLJUČEK 

 
V zaključku zaradi velikega obsega besedila in tudi raznovrstnih podatkov v osrednjem delu 
raziskovalne naloge povzemamo to vsebino tabelarično in grafično. Pri tem so bili v pretežni 
meri uporabljeni uradni podatki, razen deloma pri treh državah. Dokaj celoviti podatki so bili 
pridobljeni za naslednje države: Madžarska, Norveška, Finska, Danska in Hrvaška, za ostale 
države pa pridobljeni podatki iz uradnih virov skoraj zanesljivo ne obsegajo vsega javnega 
financiranja verskih skupnosti, kar predstavlja pomembno omejitev pri primerjavi rezultatov. Pri 
morebitni uporabi, citiranju ali interpretaciji podatkov iz zaključka te raziskovalne naloge je za 
metodološko korektnost treba upoštevati ti dve dejstvi (uporaba zgolj uradnih virov in celovitost 
podatkov le za 5 držav).   
 
V tabeli 1 so prikazani številčni podatki o cerkvenem davku, o deležih sredstev v proračunih na 
posameznih administrativnih nivojih, ki so namenjeni financiranju verskih skupnosti, ter o obsegu 
javnega financiranja na prebivalca oziroma vernika. 
 
 
Tabela 1: Neposredno javno financiranje verskih skupnosti 
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Cerkveni 
davek (% 
dohodka 

in/ali 
znesek v 
mio €) 

Delež v proračunu po 
posameznih teritorialnih 

nivojih 
(tisočinke odstotka) 

Javno financiranje 
(evrov / prebivalca) 

na nivoju države, če ni 
drugače označeno 

Javno financiranje 
(evrov / vernika) 

Skupaj 
mio € 

na nivoju 
države, če 
ni drugače 
označeno 

 
 

Državni 
nivo 

Vmesni 
nivo 

Občinski 
nivo 

Absolutne 
vrednosti 

Prilagojeno 
razvitosti92 

Absolutne 
vrednosti 

Prilagoje-
no 

razvitosti 
 

Avstrija 41893 586,44 39,9894 
110,20

95 
163,04 126,39 189,58 146,96 96496 

Belgija 
 

/ 
105,57

97 
/ / 9,49 7,98 13,18 11,08 106,3 

Češka / 404,74 / / 12,02 15,03 58,35 72,94 126,4898 

Danska 
 

0,42% do 
1,48% 

860 
189,00 / / 170,93 136,75 183,60 146,88 961.878 

Finska 
od 1% do 

2%, 
1.03799 

4,90100 / / 190,67 170,24 244,70 218,48 1.039,73 

Francija 
 

/ 89,41 / / 5,56 5,15 8,55 7,92 366,97101 

Hrvaška / 531,95 
194,87*

102 
3,16*103 20,59 33,75 22,15 36,31 88,22 

Italija 
 

/ 
143,28

104 
/ / 18,29 18,67 19,42 19,82 1.111,91 

Madžarska 
 

/ 1439,25 / / 80,22 119,74 146,93 219,30 792,40 

Nemčija 
 

10.300105 577,98 
258,57

106 
/ 148,75 119,96 234,61 189,20 

12.013,7
107 

                                                 
92 Prilagoditev gospodarski razvitosti je bila narejena s pomočjo indeksa bruto domačega proizvoda (BDP) po 
posameznih državah po pariteti kupne moči na podlagi podatkov Evrostata (indeks 100 velja za povprečje za 28 
članic Evropske unije - EU 28 = 100). Podrobnejša obrazložitev je podana v opombi št. 10 v uvodu te raziskovalne 
naloge. 
93 Gre za podatek Avstrijske škofovske konference, ki velja samo za katoliško cerkev, in sicer za leto 2012.  
94 Podatek velja za Zvezno deželo Tirolska. 
95 Podatek velja za mesto Innsbruck. 
96 Znesek predstavlja seštevek naslednjih podatkov: o sredstvih za zasebne verske šole za leto 2012 (912 mio evrov), 
za odškodnino za odvzeto premoženje za leto 2012 (45 mio evrov) in iz naslova vzdrževanja cerkvenih kulturnih 
spomenikov za leto 2010 (7,15 mio evrov). Podatki niso bili pridobljeni iz uradnih virov. 
97 Iz poročila ameriškega zunanjega ministrstva o verski pa svobodi izhaja, da so vse priznane verske skupnosti v 
Belgiji v letu 2012 skupaj prejele približno 645 milijonov evrov javnih sredstev, pri čemer so upoštevane tudi davčne 
olajšave. 
98 To ne predstavlja celotnega zneska državne podpore, saj se zneski v ta namen nahajajo tudi v okviru nekaterih 
drugih postavk Ministrstva za kulturo, deloma pa verjetno še nekaterih drugih ministrstev. 
99 Gre za seštevek cerkvenega davka in deleža podjetniškega davka. 
100 V podatku ni zajet cerkveni davek. 
101 Edina postavka, ki se v zveznem računu nanaša na verske skupnosti, je opisana kot politično, versko in društveno 
življenje in se nahaja med nalogami ministrstev, vendar iz navedenega zneska mogoče izdvojiti sredstev, ki so 
namenjena samo za verske skupnosti. V zgoraj prikazanem znesku je upoštevanih tudi 54 milijonov evrov (podatek iz 
leta 2012), ki jih je država namenila za plače verskih uslužbencev na območju s posebnim statusom (Alzacija in 
Lorena). 
Glede celotne pomoči države verskim skupnostim, tako neposredne kot posredne, ni uradnega podatka, po nekaterih 
neuradnih virih pa je v letu 2006 znašala okoli 10 milijard evrov (International Freethought, spletna stran). 
102 Podatek velja za Splitsko-dalmatinsko županijo. 
103 Podatek velja za mesto Reka. 
104 Upoštevan je samo znesek iz sistema “otto per mille”, ki sicer ni sestavni del državnega proračuna, ga pa pobira  
davčna uprava, ki ga nato neposredno izplača verskim skupnostim. Po oceni neuradnih virov celotni znesek koristi, ki 
jih samo italijanska katoliška cerkev uživa na račun javnih sredstev, znaša 6,47 milijard evrov letno. Upoštevane so 
vse oblike neposrednega in posrednega financiranja, tudi različne davčne olajšave (UAAR, spletna stran).     
105 Podatek se nanaša samo na katoliško in evangeličansko cerkev, in sicer za leto 2013. 
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Cerkveni 
davek (% 
dohodka 

in/ali 
znesek v 
mio €) 

Delež v proračunu po 
posameznih teritorialnih 

nivojih 
(tisočinke odstotka) 

Javno financiranje 
(evrov / prebivalca) 

na nivoju države, če ni 
drugače označeno 

Javno financiranje 
(evrov / vernika) 

Skupaj 
mio € 

na nivoju 
države, če 
ni drugače 
označeno 

 
 

Državni 
nivo 

Vmesni 
nivo 

Občinski 
nivo 

Absolutne 
vrednosti 

Prilagojeno 
razvitosti92 

Absolutne 
vrednosti 

Prilagoje-
no 

razvitosti 
 

Nizozemska 
 / 2,61 / / 0,47 0,37 0,97 0,77 8,00108 

Norveška 
 

/ 256,72 / 866,66 138,98* 72,77* 159,81* 83,67* 702,05* 

Slovenija 
 

/ 
116,17

109 
/ / 5,81110 7,00 8,66 10,43 11,40 

Srbija  / 84,73 
35,45

111 
105,77 1,35* 3,74* 1,43* 3,96* 9,68* 

Španija 
 

/ 
82,82

112 
/ / 7,54 7,62 10,76 10,87 350,53 

 
Vir: Tabela 3 v prilogi, besedilo raziskovalne naloge. 
 
Legenda:  
/ – ni (nismo našli) pojava 
* – skupaj vsi nivoji (država, vmesni, občinski)  
Črne številke – zanesljiv novejši podatek ali preračun pretežno iz zanesljivih podatkov 
Modre številke – starejši podatek ali preračun iz starega podatka iz zanesljivega vira 
Zelene številke – novejši podatek iz manj zanesljivega vira  
Oranžne številke – starejši podatek iz manj zanesljivega vira, 
Rdeče številke – nanašajo se na posamezen primer na lokalnem nivoju, ne pa na zbirne podatke. 
 

 
V tabeli 2 so prikazani podatki o različnih oblikah davčnih oprostitev in olajšav ter o 
drugih ugodnostih iz naslova javnega financiranja.  
 
Tabela 2: Posredno javno financiranje verskih skupnosti 
 

                                                                                                                                                              
106 Podatek velja za Zvezno deželo Bavarsko. 
107 Neuradni viri navajajo, da znaša skupna višina javnega financiranja verskih skupnosti, brez cerkvenega davka in 
tudi vključujoč vse nižje upravne nivoje, pri čemer sta upoštevani samo obe največji krščanski cerkvi, 19,3 mld evrov, 
poleg tega pa še 45 mld evrov za Kariras in Diakonie (Frerk, podatek je iz leta 2010) oziroma 17,2 mld evrov (spletni 
časopis Der Theologe); po drugi strani pa  regenburški škof navaja, da znaša letna korist, ki jo država uživa na račun 
obeh cerkva, približno 11 milijard evrov zaradi družbeno koristnega in prostovoljnega dela.  
108 Gre za edini proračunski vir, ki se v celoti nanaša na verske skupnosti. Poleg tega je iz naslova davčnih izjem oz. 
oprostitev v proračunu za leto 2014 predvidena vsota 139 milijonov evrov, vendar se to financiranje nanaša na 
sindikate, organizacije delodajalcev, politične stranke in cerkve, tako da sredstev za cerkve oz. verske skupnosti ni 
mogoče prikazati posebej. 
109 Upoštevani so naslednji zneski: znesek, ki je neposredno razviden iz proračuna, nadalje znesek, namenjen 
zasebnim katoliškim šolam, ter znesek za sofinanciranje obnove kulturne dediščine.    
110 Podatki o številu prebivalstva in verski pripadnosti so bili zajeti iz zadnjega popisa v letu 2002.  
111 Podatki so za Vojvodino. 
112 Upoštevan je predvsem znesek iz dela dohodnine (0,7 %) ki sicer ni sestavni del državnega proračuna, ga pa 
pobira davčna uprava, ki ga nato neposredno izplača verskim skupnostim (znesek je povzet iz neuradnih virov), ter 
edina postavka, ki jo je bilo mogoče nedvoumno ugotoviti iz zveznega proračuna (1,33 mio € za versko arhitekturo). 
Po oceni neuradnih virov celotni znesek koristi, ki jih španska katoliška cerkev uživa na račun javnih sredstev, znaša 
10,22 milijard evrov letno. Upoštevane so vse oblike neposrednega in posrednega financiranja, tudi različne davčne 
olajšave (Delgado, Europa laica, spletna stran).     
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Davčne oprostitve ali olajšave za cerkve in verske skupnosti 

Davčne oprostitve in 
olajšave za donatorje 

 
Druge 
davčne 
olajšave 

Druge 
ugodnosti 

Država 

DDV 
(Da na 
pod. 
EU 
zak. 

Dohodek 
na 
dohodek/
dobiček 

Nepremi-
čnine 
 

Dediščine 
in darila 

Zmanjšani 
prihodki 
države 

zaradi Op in 
OI 

Pravne 
osebe 

Fizične 
osebe 

Avstrija Da Da Da Da 124 mio €113 / 

Ol do  
400 € 

(cerkveni 
prispevek), 

Ol 10 % 
(darovi) 

Obrtni 
davek 

Oddajanje 
verskega 
programa 
na ORF, 
112 mio 

€114 
Agrarne 

subvencije 
EU, 4 mio 

€115 

Belgija Da Da 
Da 

(deloma) 

Da 
(njihova 

združenja) 
/ / 

Oprostitev v 
zvezi z 

odstopanjem 
nepremičnin 

/ 

Financi-
ranje 

verskih 
oddaj 

Češka Da / Da / / / / / / 

Danska Da / 
Da 

(deloma) 
/ / 

Ol 
33 % dona-

cije 
 

/ / 

Šole, 
Dostop do 

javnih 
medijev 

Finska Da 
Da 

(deloma) 
Da 

(deloma) 
Da / / / / 

Davek na 
televizijo 

Francija Da 
Da 

(deloma) 
Da 

(deloma) 
Da 

180 do 
205mio €116 

Ol 60 % 
donacije, do 

0,5 % 
prometa 

Ol 
66 % dona-

cije 
/ / 

Hrvaška Da  
Da 

(deloma) Da 

Davek na 
dohodek 

verskih oseb 
(med 3,27 in 
3,92 mio € 

/ / 
Deloma 
carine 

 

Dostop do 
javnih 

medijev in 
opravljanje 
dejavnosti 
javnega 

obveščanja 

Italija Da 

Da  za 
nepridobi-

tno 
dejavnost 
(Ol 50%) 

Da 
(deloma) 

Da / 
Ol do 2066  
€, do 2 % 

Ol do 1033  
€ 

/ / 

Madžarska Da 

Da  za 
nepridobi-

tno 
dejavnost 

Da Da / / Ol za 1 % 
dohodnine 

Daj. v zvezi 
z ver. 

obredi in 
služ. vozili, 

verski 
uslužb. Ol. 
dohodn., 
soc. pris. 

Ugodnejša 
računovod-

ska in 
davčna 
pravila, 
omejen 

nadzor nad 
porabo 

sredstev 

Nemčija Da 

Da  za 
nepridobi-

tno 
dejavnost 

Da 
Da 

(deloma) 
/ 

Ol do 5 %   
dohodka oz 

0,2 % 
izplačanih 

plač 

Ol do 20 % 

Obrtni 
davek in 
številne 
druge 

olajšave 

Podpora za 
Karitas in 
Diakonie 

Nizozemska Da / Da Da 313 mio €117 Do 50 % Min. 60 €, / Omogočanje 

                                                 
113 Gre za oceno časnika Der Standard glede zmanjšanja prihodkov države zaradi davčnih olajšav, povezanih z 
verskimi prispevki in darovi.  
114 Gre za oceno časnika Der Standard. 
115 Gre za oceno časnika Der Standard. 
116 Gre za oceno zmanjšanja prihodkov države iz naslova dohodninskih olajšav in zaradi neobdavčitve neposrednih 
darov vernikov; ocena je pridobljena iz neuradnih virov (International Freethought, spletna stran). 
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Davčne oprostitve ali olajšave za cerkve in verske skupnosti 

Davčne oprostitve in 
olajšave za donatorje 

 
Druge 
davčne 
olajšave 

Druge 
ugodnosti 

Država 

DDV 
(Da na 
pod. 
EU 
zak. 

Dohodek 
na 
dohodek/
dobiček 

Nepremi-
čnine 
 

Dediščine 
in darila 

Zmanjšani 
prihodki 
države 

zaradi Op in 
OI 

Pravne 
osebe 

Fizične 
osebe 

dohodka, 
največ 

100.000 € 

max 10 % 
dohodka 

nastopov v 
javnih 

elektronskih 
medijih (100 
ur TV, 250 ur 

radio)
118

 

Norveška 
Da 

24,13 
mio € 

/ / / / / / / 
Pokojninski 

skladi 
18 mio € 

Slovenija Da 

Da, za 
nepridobi-

tno 
dejavnost 

Da 
(deloma) 

Da 0,12 mio €119 
0,3 % 

Davčne 
osnove 

0,3 % 
dohodnine 

/ / 

Srbija  Da 
/ 
 

Da 
(deloma) 

/ 
 

/ 
/ 
 

/ 
 

Op 
Upravne 

takse, 
Deloma 
carine, 

Vračanje 
premože-

nja 

Vojaški 
duhovniki, 
Zaključni 

računi 

Španija Da 

Da, za 
nepridobi-

tno 
dejavnost  

Da 
(deloma) 

Da / / 

Da za 
znesek 

dohodnine 
(0,7 %) 

Trošarine 
in 

nekatere 
druge 

olajšave 

/ 

 
Vir: Tabela 3 v prilogi, besedilo raziskovalne naloge. 
 
Legenda:  
/ – ni (nismo našli) pojava 
Črno besedilo ali številke – zanesljiv novejši podatek ali preračun pretežno iz zanesljivih podatkov 
Modro besedilo ali številke – starejši podatek iz zanesljivega vira 
Zeleno besedilo ali številke – novejši podatek iz manj zanesljivega vira 
Oranžno besedilo ali številke – starejši podatek iz manj zanesljivega vira, 
Navedba brez dodatnega besedila – oprostitev 
Ol – olajšava 
 
 
Nekateri podatki, ki so zbrani v tabeli 3 (Priloga) so grafično prikazani v nadaljevanju s kratkim 
komentarjem (Grafi 1–7). 
 

                                                                                                                                                              
117 Podatek vlade velja za leto 2006. 
118 Podatek je za  leto 2006. 
119 Dejanski podatki Ministrstva za finance za leto 2013. 
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Na podlagi razpoložljivih uradnih podatkov je razvidno (Graf 1), da je delež sredstev v državnem 
proračunu za verske skupnosti v obravnavanih državah večji od 1 % zgolj na Madžarskem, nad 
0,2% je ta delež v Avstriji, Nemčiji, Hrvaški, na Češkem in Norveškem, nad 0,1 % pa je ta delež 
na Danskem, v Italiji, Sloveniji, in Belgiji. Ostale obravnavane države imajo ta delež pod 0,1 %. 
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 Vir: Tabela 3 v Prilogi (stolpec 5). 
 
Ob seštevku proračunskih izdatkov in razpoložljivih uradnih podatkov o sredstvih iz cerkvenega 
davka v štirih državah, kjer le-ta obstaja, pa sicer ni del državnega proračuna, se (glej Graf 2) bi 
se Nemčija s tretjega pomaknila na prvo mesto (seštevek proračunskega finaciranja in cerkvenih 
davkov v tej državi presega 4 %), Finska pa bi se s predzadnjega pomaknika na drugo mesto 
(malo pod 2 %), Danska na tretje mesto, Avstrija pa bi klub vključitvi cerkvenega prispevka padla 
z drugega na peto mesto od obravnavanih držav. 
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Vir: Tabela 3 v Prilogi (stolpec 6). 



 

59 
 

Iz Grafa 3 je razvidno, da po razpoložljivih uradnih podatkih Nemčija namenja največ javnih 
sredstev (prek 12 mld evrov) za financiranje verskih skupnosti (stolpec za to državo je v Grafu 3 
odrezan, da se vidijo podatki za druge države), ostale države pa vse manj kot 1,4 mld evrov. 
Več kot 1 mld evrov javnih sredstev namenjajo v Avstriji, Italiji in na Finskem, nad 0,5 mld evrov 
pa na Norveškem, v ostalih državah pa manj kot 0,5 mld evrov. 
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Vir: Tabela 3 v Prilogi (stolpec 13). 
 
Če izločimo razliko med številom prebivalcev v posamezni državi in primerjamo, koliko javnih 
sredstev se po razpoložljivih podatkih namenja na posameznega prebivalca, je vrstni red držav 
popolnoma drugačen kot pri Grafu 3 (Graf 4). Izrazito izstopajo Finska, Danska, Avstrija, 
Nemčija in Norveška, v katerih se na prebivalca namenja med 100 in 200 evrov sredstev, sledi 
Madžarska, ki je edina v skupini med 100 in 200 evri, ostale države pa namenjajo precej manj 
sredstev na prebivalca, npr. naslednja po vrsti Hrvaška dobrih 20 evrov na prebivalca. 
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Vir: Tabela 3 v Prilogi (stolpec 18). 
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Če iz primerjave izločimo razliko med gospodarsko razvitostjo med posameznimi državami 
(metodologija je opisana v opombi v uvodu), ugotovimo, v primerjavi s prejšnim grafom le 
manjše spremembe (Norveška in Madžarska sta se zamenjali na 5. in 6. mestu), Hrvaška pa je 
na podlagi tega kazalca precej zmanjšala zaostanek za Norveško (graf 5). 
 
Graf 5: 
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Vir: Tabela 3 v Prilogi (stolpec 19). 
 
V zadnjih dveh grafih so v primerjavi z grafoma 4 in 5 namesto prebivalcev upoštevani zgolj 
verniki. S tem kazalcem je upoštevan kazalec deleža vernikov v celotni populaciji. V grafu 6 je v 
primerjavi z grafom 4 Danska padla z drugega na 4 mesto, Nemčija pa se je s četrtega mesta 
premaknila na drugo. Češka je (zaradi izredno majnega deleža vernikov) prehitela Hrvaško in 
Italijo.  
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Vir: Tabela 3 v Prilogi (stolpec 20). 
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V Grafu 7 so podatki o financiranju iz grafa 6 prilagojeni gospodarski razvitosti države. 
Ugotovimo lahko, da je Madžarska (zaradi svoje reletivne nerazvitosti) v prikazanem 
kazalcu prehitela Finsko, Nemčijo, Avstrijo, Dansko in Norveško, drugače pa je vrstni 
red držav ostal nespremenjen. 
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Vir: Tabela 3 v Prilogi (stolpec 21). 
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Priloga  

 
Tabela 3: Primerjalni podatki o financiranju verskih skupnosti – Državni nivo - Kopija Excel tabele s preračuni, prvi del 
(Podatki so v evrih, kjer ni drugače označeno, legenda je na zadnji, četrti strani Tabele 3) 

1 2 3 4 5 6 13

Država

Cerkveni 

davek

Državni proračun

odhodki

Sredstva za VS 

v državnem 

proračunu

Delež sredstev za 

VS 

v državnem 

proračunu

 1%=1000

Delež sredstev za VS 

v državnem 

proračunu s 

cerkvenim davkom

 1%=1000

sredstva za VS 

SKUPAJ

Avstrija 418.000.000 164.408.880.000     964151600 586,44 840,68 1.382.151.600 

Belgija 100.697.023.000     106.301.000 105,57 105,57 106.301.000 

Češka 31.249.715.774       126.480.850 404,74 404,74 126.480.850 

Danska 859.695.077 54.064.000.000       102.182.820 189,00 1.779,15 961.877.896 

Finska 1.036.700.015 54.600.000.000       2.673.000 4,90 1.903,61 1.039.373.015 

Francija 410.417.909.050     366.965.191 89,41 89,41 366.965.191 

Hrvaška 16.563.918.245       88.112.508 531,95 531,95 88.220.012 

Italija 776.060.000.000     1.111.911.387 143,28 143,28 1.111.911.387 

Madžarska 55.056.579.162       792.403.718 1439,25 1439,25 792.403.718 

Nemčija 10.300.000.000 296.500.000.000     1.713.702.000 577,98 4.051,84 12.013.702.000 

Nizozemska 306.700.000.000     8.000.000 2,61 2,61 8.000.000 

Norveška 128.275.030.157     329.312.425 256,72 256,72 702.050.663 

Slovenija 9.816.668.881          11.404.509 116,17 116,17 11.404.509 

Srbija 9.346.813.038 7.919.988 84,73 84,73 9.679.978 

Španija 423.231.331.730 350.534.000 82,82 82,82 350.534.000 
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Tabela 3: Primerjalni podatki o financiranju verskih skupnosti – Nižji upravni nivoji, Kopija Excel tabele s preračuni, drugi 
del 
 

1 7 8 9 10 11 12

Država

Proračun(i)

 na nižjih nivojih

Sredstva za VS

v proračunih

na nižjih 

nivojih

Delež sredstev 

za VS 

v proračuni na 

nižjih nivojih

 1%=1000

Proračun(i)

 lokalnih skupnosti

Sredstva za VS

v proračunih

na lokalnih 

nivojih

Delež sredstev 

za VS 

v lokalnih 

proračunih

 1%=1000

Madžarska

Finska

Nemčija 49.233.152.500 127.300.000 258,57  

Avstrija 3.054.054.000 1.220.900 39,98 363.869.600 401.000 110,20

Danska 2.324.087.313

Norveška 43.008.443.908 372.738.239 866,66

Češka

Hrvaška 53.624.192 104.500 194,87 95.037.633 3.004 3,16

Italija

Belgija 

Španija 

Slovenija 

Francija 

Srbija 532.612.086 188.802 35,45 1.485.467.711 1.571.188 105,77

Nizozemska  
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Tabela 3: Primerjalni podatki o financiranju verskih skupnosti – Kazalci, Kopija Excel tabele s preračuni, tretji del 
 

1 14 15 16 17 18 19 20 21
v € kjer ni drugače navedeno

Država

število

 prebivalcev

število

 vernikov

GDP 

(PP)

 per 

capita 

(EU 28 

= 100)

Sredstva za VS  

skupaj 

prilagojeno GDP na 

prebivalca

Sredstvaza VS  

skupaj 

/prebivalca

Sredstvaza VS  

skupaj 

/prebivalca

prilagojeno 

GDP na 

prebivalca

Sredstvaza VS  

skupaj /vernika

Sredstvaza VS  

skupaj /vernika

prilagojeno GDP 

per capita

Avstrija 8.477.230                7.290.418 129 1.071.435.349 163,04 126,39 189,58 146,96 

Belgija 11.198.638              8.063.019 119 89.328.571 9,49 7,98 13,18 11,08 

Češka 10.521.646 2.167.459 80 158.101.062 12,02 15,03 58,35 72,94 

Danska 5.627.235                5.238.956 125 769.502.317 170,93 136,75 183,60 146,88 

Finska 5.451.270                4.247.583 112 928.011.621 190,67 170,24 244,70 218,48 

Francija 66.000.000              42.900.000 108 339.782.584 5,56 5,15 8,55 7,92 

Hrvaška 4.284.889                3.983.518 61 144.622.971 20,59 33,75 22,15 36,31 

Italija 60.783.711              57.258.256 98 1.134.603.456 18,29 18,67 19,42 19,82 

Madžarska 9.877.365                5.393.041 67 1.182.692.116 80,22 119,74 146,93 219,30 

Nemčija 80.767.000              51.206.278 124 9.688.469.355 148,75 119,96 234,61 189,20 

Nizozemska 16.897.150              8.228.912 127 6.299.213 0,47 0,37 0,97 0,77 

Norveška 5.051.275                4.393.121 191 367.565.792 138,98 72,77 159,81 83,67 

Slovenija 1.964.036                1.316.768 83 13.740.372 5,81 7,00 8,66 10,43 

Srbija 7.186.862                6.782.350 36 26.888.829 1,35 3,74 1,43 3,96 
Španija 46.464.053              32.571.301 99 354.074.747 7,54 7,62 10,76 10,87 
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Tabela 3: Primerjalni podatki o financiranju verskih skupnosti – Kazalci, Kopija Excel tabele s preračuni, četrti del legenda 
(velja za prve tri dele tabele) 
 

Vir: Besedilo primerjalnega pregleda, odebeljene številke (stolpci 2,3,4,7,8,10,11, 14,15), 

Eurostat (stolpec 16), lasten izračun (stolpci 5,6,9,12,13,17,18,19,20 in 21), tečajnica Banke Slovenije z dne 14. 10. 2014

Opomba: podatki med državami so pogojno primerljivi, glej metodološke opombe v besedilu, 

na začetku zaključka in v opombah v Tabeli 1 v zaključku primerjalnega pregleda.

Legenda: prazno polje (ni pojava ali nismo našli podatka

Črne številke – zanesljiv novejši podatek ali preračun   

Modre  številke – star podatek iz zanesljivega vira   

Zelene  številke – novejši podatek iz manj zanesljivega vira

Oranžne  številke – star podatek iz manj zanesljivega vira

Rdeče številke - gre za posamezen primer nižje upravne enote, ne pa za podatek o vseh nižjih upravnih enotah

 
 


