
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: IPP 007-139/2022/4
Ljubljana, 27. 9. 2022
EVA 2022-3340-0046

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu ugotavljanja kriterijev za 
priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za 
določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za 
socialno varnost njihovih uslužbencev – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji     

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu ugotavljanja 
kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za 
določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno 
varnost njihovih uslužbencev in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                     Barbara Kolenko Helbl
                                                                                                      generalna sekretarka

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Mag. Marko Rusjan, državni sekretar
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:



Zaradi nezakonitosti Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu ugotavljanja kriterijev za 
priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine 
namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih 
uslužbencev (Uradni list RS, št. 65/22) se predlaga izdaja uredbe o njenem prenehanju veljavnosti.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
* V sprejetem proračunu za leto 2023 niso upoštevane finančne posledice spremembe, ki so bile 
sprejete z Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije 
cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo 
prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev v Uradnem listu št. 65/22 dne 13. 
5. 2022.



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

3340 Ministrstvo za 
kulturo

3340-17-0013 Podpora 
verskim skupnostim

131101 –
Pomoč za 
plačilo 
prispevkov 
verskim 
uslužbencem

-500.000,00 
eur (minus) // *

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1



SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:



/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE



                     mag. Marko Rusjan
        državni sekretar

     po pooblastilu št. 1003-10/2022-3340-5 
                 z dne 13. 6. 2022
                             

Priloge:
 predlog sklepa
 predlog uredbe
 obrazložitev uredbe



PREDLOG SKLEPA

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu ugotavljanja 
kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za 
določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno 
varnost njihovih uslužbencev in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Barbara Kolenko Helbl
                                                                                                      generalna sekretarka

Prejmejo:
 Ministrstvo za kulturo,
 Ministrstvo za finance,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.



PREDLOG

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter za 
izvrševanje 27. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 –
ZUJF in 100/13) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno 

koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne 
finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev

1. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje 
statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske 
državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev 
(Uradni list RS, št. 65/22).

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

(1) Ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh od uveljavitve te uredbe po uradni dolžnosti izda nove 
odločbe, s katerimi uskladi višino do uveljavitve te uredbe verskim uslužbencem registriranih cerkva ali 
drugih verskih skupnosti že priznane namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za 
pokritje prispevkov za socialno varnost, z višino te pomoči iz 27. člena Zakona o verski svobodi 
(Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13).

(2) V roku iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za kulturo, po uradni dolžnosti izda odločbe o 
ugotovitvi prenehanja statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti, 
podeljenega na podlagi 2. in 7. člena Uredbe o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa 
splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne 
finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev (Uradni 
list RS, št. 65/22).

3. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, 
EVA 2022-3340-0046

Vlada Republike Slovenije
       dr. Robert Golob
            predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe): 21. člen 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 27. člen Zakona o verski 
svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13)

2. Rok za izdajo uredbe ni določen z zakonom.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene 
v predlogu zakona

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13; v 
nadaljnjem besedilu: ZVS) v 27. členu uslužbencem registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti 
daje pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za 
socialno varnost od osnove najmanj v višini 48 odstotkov povprečne plače za predzadnji mesec pred 
mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova. Z uveljavitvijo Uredbe o načinu ugotavljanja 
kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za 
določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno 
varnost njihovih uslužbencev (Uradni list RS, št. 65/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba) je bila 
navedena osnova zvišana na 100 odstotkov, če je cerkvi ali drugi verski skupnosti priznan status 
splošno koristne organizacije, oziroma na 60 odstotkov navedene osnove, če cerkvi ali drugi verski 
skupnosti ni priznan status splošno koristne organizacije. Vendar pa se je pri tem treba zavedati, da je 
pokritje prispevkov za socialno varnost pravica, ki mora biti jasno določena in urejena z zakonom, ter 
da pomeni dodelitev namenske državne finančne pomoči za pokritje prispevkov za socialno varnost 
porabo javno-finančnih sredstev, ki mora imeti izrecno podlago v zakonu. Navedeno vključuje tudi 
vprašanje višine državne pomoči. Določitev višine plačila prispevkov je tako zakonska materija, zato 
se lahko ta pravica ureja zgolj z zakonom, ne pa tudi s podzakonskim predpisom. Zato je Uredba
nezakonita, saj je v nasprotju z ZVS zvišala višino državne pomoči ter s tem ustvarila nepričakovane 
finančne posledice za državni proračun.
Treba tudi omeniti, da 27. člen ZVS ne določa oziroma omogoča razlikovanja med registriranimi 
cerkvami in drugimi verskimi skupnosti pri vprašanju, kolikšna naj bo višina državne pomoči. V členu je 
govora zgolj o registriranih cerkvah in drugih verskih skupnostih kot takih in se temu posledično ne 
daje nobenega posebnega pomena cerkvam in drugim verskim skupnostim iz 5. člena ZVS. 
Eventualno razlikovanje med cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi glede višine državne pomoči bi 
moralo biti opravljeno že na zakonski ravni ob upoštevanju za to stvarno utemeljenih razlogov, nikakor 
pa ne s podzakonskim predpisom. 
Prav tako je Uredba opredelila status splošno koristne organizacije v nasprotju s 5. členom ZVS in na 
priznanje statusa splošno koristne organizacije vezala posebne pravice, ki bi morale biti urejene v 
zakonu. Splošna koristnost verskih skupnosti po 5. členu ZVS namreč ni zakonsko opredeljena kot 
poseben status (133. točka odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-92/07-23 z dne 15. 4. 2010).
Zaradi navedenega je s 1. členom predloga uredbe določeno, da z dnem uveljavitve te uredbe 
preneha veljati Uredba. 



Po uveljavitvi predloga uredbe bo moralo Ministrstvo za kulturo, zaradi uskladitve višine državne 
pomoči, ki jo prejemajo cerkve ali druge verski skupnosti, z višino te pomoči kot jo določa 27. člen
ZVS, po uradni dolžnosti izdati nove uskladitvene odločbe, kar določa prvi odstavek 2. člena predloga 
uredbe. Zaradi prenehanja prave podlage za podeljevanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi 
ali drugi verski skupnosti, ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh od uveljavitve te uredbe po 
uradni dolžnosti izda tudi odločbe o ugotovitvi prenehanja statusa splošno koristne organizacije cerkvi 
ali drugi verski skupnosti, podeljenega na podlagi 2. in 7. člena Uredbe.
3. člen predloga uredbe določa petnajstdnevni vacatio legis.
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