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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Odgovor Vlade Republike Slovenije na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede 
zaznane neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti – 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 … svoji seji dne … pod točko … sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede 
zaznane neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti in ga pošlje Zagovorniku 
načela enakosti.

                                                              Barbara Kolenko Helbl
                                                         GENERALNA SEKRETARKA 
                                                                                            

Priloga:
- Odgovor Vlade Republike Slovenije na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede zaznane 

neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti

Prejmeta: 
- Ministrstvo za kulturo
- 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:
Miloš Kosić, namestnik generalnega sekretarja
mag. Mojca Hardi, sekretarka
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0823
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0787
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2739
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2521


5. Kratek povzetek gradiva:
Gre za odgovor Vlade Republike Slovenije na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede zaznane 
neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti iz katerega izhaja, da je Vlada 
Republike Slovenije v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 30. 4. 2022 delovala v skladu z drugim  
odstavkom 4. člena Zakona o verski svobodi (ZVS), ki določa, da imajo cerkve in druge verske 
skupnosti enake pravice in obveznosti in v skladu z drugim odstavkom 7. člena Ustave Republike 
Slovenije, ki določa, da so verske skupnosti enakopravne.
6. Presoja posledic za:

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

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

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



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

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:

Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA/NE
Za predmetno gradivo predhodna objava ni potrebna oziroma predpisana.
(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: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Dr. Asta VREČKO
ministrica

- Predlog sklepa
- Odgovor Vlade Republike Slovenije na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede  
zaznane neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti



Številka:

Ljubljana,

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

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odgovor na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede 
zaznane neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti in ga pošlje 
Zagovorniku načela enakosti.

                                                              Barbara Kolenko Helbl
                                                         GENERALNA SEKRETARKA 

Priloga:
- Odgovor Vlade Republike Slovenije na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede 

zaznane neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti

Sklep prejmeta:

- Ministrstvo za kulturo 
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo



Priloga (jedro gradiva):

Odgovor Vlade Republike Slovenije na poizvedbo Zagovornika načela enakosti glede 
zaznane neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti

Zagovornik načela enakosti je na Vlado Republike Slovenije naslovil poizvedbo glede zaznane 
neenake obravnave pripadnikov cerkva in drugih verskih skupnosti, ki se nanaša na obdobje od 
1. 1. 2018 do vključno 30. 4. 2022.

Poizvedba Zagovornika načela enakosti je vključevala naslednja vprašanja. 

1. Na kakšen način je Vlada Republike Slovenije (Vlada RS) izpolnjevala svojo obvezo iz 
drugega odstavka 4. člena Zakona o verski svobodi (ZVS), ki določa, da imajo cerkve in 
druge verske skupnosti enake pravice in obveznosti? Prosimo za kratek opis aktivnosti 
ali posredovanje morebitnih že pripravljenih poročil o tem vprašanju. 

2. Na kakšen način je Vlada RS vzpostavljala »odprt in trajen dialog« ter razvijala »oblike 
trajnega sodelovanja« s cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi, kot to določa drugi 
odstavek 5. člena ZVS? Prosimo za kratek opis aktivnosti ali posredovanje morebitnih že 
pripravljenih poročil o tem vprašanju. 

3. Na kakšen način je Vlada RS po prenehanju delovanja Sveta Vlade RS za dialog o verski 
svobodi uresničevala široko dialoško obravnavo zadev (mnenj, vprašanj, zahtev in 
predlogov) s področja verske svobode? Na kakšen način je Vlada RS vzpostavljala dialog 
z vsemi registriranimi in neregistriranimi cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi ter s 
tem zagotavljala enake možnosti vsem cerkvam in drugim verskim skupnostim? Prosimo 
za pojasnilo.

4. Katere registrirane cerkve in druge verske skupnosti je Vlada RS gmotno podprla v skladu 
s tretjim odstavkom 29. člena ZVS, ki določa, da lahko država »gmotno podpira 
registrirane cerkve in druge verske skupnosti zaradi njihovega splošno koristnega 
pomena, kakor je opredeljen v 5. členu« Prosimo za pojasnilo in vpis podatkov v tabelo.

Vlada Republike Slovenije podaja naslednji odgovor:

Ustava Republike Slovenije v drugem odstavku 7. člena določa, da so verske skupnosti 
enakopravne. Drugi odstavek 4. člena Zakona o verski svobodi tako izhaja iz te ustavne določbe. 
Načelo enakopravnosti verskih skupnosti je eno od treh temeljnih načel, na katerih temelji pravni 
položaj verskih skupnosti, in pomeni, da se enake verske skupnosti obravnava enako in različne 
različno. Načelo enakopravnosti verskih skupnosti prepoveduje pravno diskriminacijo in 
zapoveduje enako urejanje in obravnavanje, vendar dovoljuje pravno razlikovanje, kjer je to 
stvarno upravičeno. Glede načela enakopravnosti je Ustavno sodišče v Odločbi št. U-I-92/07 z 
dne 15. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 46/2010) sprejelo stališče, da je razlikovanje med verskimi 
skupnostmi glede določenih vprašanj dopustno, če zanj obstaja razumen, stvaren in utemeljen 
razlog. V takem primeru različno obravnavanje verskih skupnosti samo po sebi ne nasprotuje 
načelu enakopravnosti. 

V skladu z navedenim in v skladu z drugim odstavkom 5. člena Zakona o verski svobodi  (Uradni 
list RS, št. 14/07, 46/10 – Odločba US, 40/12 – ZUJF in 100/13; v nadaljevanju: ZVS) je Vlada 
Republike Slovenije v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2022 vzpostavljala odprt in trajen dialog ter 
razvijala oblike trajnega sodelovanja s cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi. V skladu z 21. 
členom 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 5. členom 
Poslovnika Vlade Republike Slovenije  (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 
114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) je Vlada 



Republike Slovenije z namenom vzpostavitve dialoga z organizacijami civilne družbe in 
nevladnimi strokovnimi institucijami na posameznem področju ustanavljala svete vlade. V 
obdobju od 1. 1. 2018 do 18. 6. 2020 je tako deloval Svet vlade za dialog o verski svobodi, od 19. 
5. 2021 do 20. 5. 2022 pa na predlog Katoliške Cerkve in Evangeličanske cerkve AV v Republiki 
Sloveniji Svet vlade za odprta vprašanja s Katoliško Cerkvijo in Svet vlade za odprta vprašanja z 
Evangeličansko Cerkvijo AV v Republiki Sloveniji, z avtohtonima verskima skupnostma v 
Republiki Sloveniji. Vlada se je v zvezi z delovanjem zadnjih dveh svetov na seji dne 20. 5. 2022 
seznanila s poročilom o delu in glavnimi dosežki. Vlada Republike Slovenije se je v zadnjih dveh 
letih odzvala na vse prejete prošnje, pobude in vabila s strani verskih skupnosti. V času 
predsedovanja Slovenije Svetu EU je tako potekalo srečanje na najvišji ravni s predstavniki 
Evropskega muslimanskega in judovskega sveta ter srečanje s predstavniki katoliške Komisije 
škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) in protestantske Konference evropskih cerkva 
(CEC). Srečanja so bila namenjena  pogovorom in izmenjavi mnenj o prioritetah slovenskega 
predsedovanja Svetu EU, verski svobodi ter vlogi verskih skupnosti v družbi. Sledila so srečanja 
s predstavniki Srbske pravoslavne cerkve Metropolije zagrebško – ljubljanske, Islamske 
skupnosti v Republiki Sloveniji, v okviru vladnih regijskih obiskov pa je predsednik vlade obiskal 
vse katoliške škofije, škofijo Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji in Muslimanski 
kulturni center Ljubljana. 

V skladu z tretjim odstavkom 29. člena ZVS lahko država gmotno podpira registrirane cerkve in 
druge verske skupnosti zaradi njihovega splošno koristnega pomena, kakor je opredeljen v 5. 
členu ZVS. Ministrstvo za kulturo, ki je v skladu z 32.a členom Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – 
ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) pristojno tudi 
za opravljanje nalog na področju verske svobode, v skladu s 27. členom ZVS odloča o pravici do 
namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov za socialno varnost verskih 
uslužbencev registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti. Do finančne pomoči za plačilo 
socialnih prispevkov so v skladu z ZVS upravičeni verski uslužbenci sedmih verskih skupnosti: 
Katoliška Cerkev, Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji, Evangelijska binkoštna 
cerkev, Srbska pravoslavna cerkev Metropolija zagrebško - ljubljanska, Krščanska adventistična 
cerkev, Islamska skupnost v Republiki Sloveniji in Slovenska muslimanska skupnost. Navedene 
verske skupnosti so bile v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 
51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT)  in z Zakonom o dodatnih ukrepih za 
omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP) 
ne glede na prvi odstavek 27. člena ZVS upravičene tudi do finančne pomoči  za pokritje 
prispevkov za socialno varnost od osnove v višini povprečne plače za predzadnji mesec pred 
mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova. Izplačilo je bilo izvedeno v letu 2021. V letu 
2020 pa je bilo 677 verskih uslužbencev za mesece marec, april in maj 2020 v skladu z Zakonom 
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 
– ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP) oproščenih plačila prispevkov za socialno varnost v višini 
690.482,05 evrov.

Vlada Republike Slovenije je v interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev 
njenih posledic v letih 2020 in 2021 verskim uslužbencem registriranih cerkva in drugih verskih 
skupnosti zagotovila tudi izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Ukrepi Vlade 
Republike Slovenije na področju boja proti epidemiji covida-19 so prinesli omejitve oziroma 
prepovedi izvajanja verske dejavnosti. Začasni ukrep dodelitve mesečnega temeljnega dohodka 
je bil namenjen omilitvi posledic epidemije in zagotovitvi vira preživetja in socialne varnosti verskih 
uslužbencev. V skladu s 34. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-
19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 
152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP) in 111. členom 



Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – 
ZDUPŠOP) so bili do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka upravičeni verski 
uslužbenci registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki so bili vključeni v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2 in so imeli 
na podlagi 27. člena ZVS pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna 
za pokritje prispevkov za socialno varnost. Gre za verske uslužbence, ki svoj poklic opravljajo kot 
samostojen poklic, kot osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost in so torej 
samozaposleni. Verski uslužbenci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje na drugi zavarovalni podlagi in so zaposleni pri verski skupnosti ter prejemajo plačilo, 
torej svoje dejavnosti ne opravljajo samostojno, so bili upravičeni do drugih oblik pomoči. 

V letu 2020 je bila izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka po podatkih Finančne 
uprave Republike Slovenije dodeljena 690 verskim uslužbencem za mesece marec (350 evrov), 
april (700 evrov) in maj (700 evrov) skupaj v višini 1.240.700 evrov. V letu 2021 je bila izredna 
pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka po 700 evrov dodeljena 664 verskim 
uslužbencem za mesece oktober, november in december 2020 ter za mesece januar, februar, 
marec, april, maj in junij  2021. Do pomoči so bili upravičeni verski uslužbenci Katoliške Cerkve 
in Srbske pravoslavne cerkve Metropolije zagrebško-ljubljanske, ki so izpolnjevali zakonske 
pogoje. Razlogi za zavrnitev vlog drugih verskih uslužbencev so bili po podatkih Finančne uprave 
Republike Slovenije davčni dolg, neustrezna zavarovalna podlaga in datum registracije ter 
prepozna vloga. 

Vlada Republike Slovenije je z interventnimi ukrepi gmotno podprla posamezne verske  
uslužbence in ne registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti kot takih, prav tako je finančna 
pomoč države za plačilo prispevkov za socialno varnost namenjena posameznim verskim 
uslužbencem. 

Tabela 1: Gmotna podpora verskih uslužbencev registriranih cerkva in drugih verskih 
skupnosti – izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

Leto 
gmotne 
podpore 

Cerkev ali druga verska 
skupnost, katere verski 
uslužbenci so bili 
upravičeni do gmotne 
podpore - izredne pomoči 
v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka

Skupna višina 
dodeljene 
gmotne 
podpore 
verskim 
uslužbencem

Namen gmotne podpore

2020 Katoliška cerkev (684 
verskih uslužbencev)

2020 Srbska pravoslavna cerkev 
Metropolija zagrebško-
ljubljanska (6 verskih 
uslužbencev)

1.204.700,00 €

Izredna pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka po 34. členu 
ZIUZEOP – COVID-19.

2021 Katoliška cerkev (659 
verskih uslužbencev)

2021 Srbska pravoslavna cerkev 
Metropolija zagrebško-
ljubljanska (5 verskih 
uslužbencev)

4.107.204,35 € 

Izredna pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka po 111. členu 
ZIUPOPDVE – COVID-19.



Tabela 2: Gmotna podpora verskih uslužbencev registriranih cerkva in drugih verskih 
skupnosti – finančna pomoč države za plačilo prispevkov za socialno varnost verskih 
uslužbencev

Leto 
gmotne 
podpore 

Cerkev ali druga verska 
skupnost, katere verski 
uslužbenci so bili 
upravičeni do gmotne 
podpore - finančna pomoč 
države za plačilo 
prispevkov za socialno 
varnost verskih 
uslužbencev

Višina gmotne 
podpore

Namen gmotne podpore

2018
Katoliška cerkev 1.659.378,75 €

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 789 verskih 
uslužbencev (v nadaljevanju: VU)

2018 Evangeličanska cerkev AV v 
Republiki Sloveniji 18.918,90 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 9 VU 
2018 Evangelijska binkoštna 

cerkev 9.019,52 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 5 VU 

2018 Srbska pravoslavna cerkev 
Metropolija zagrebško-
ljubljanska

21.386,78 €
Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 10 VU  
uslužbencev

2018 Krščanska adventistična 
cerkev 1.834,65 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 3 VU 
2018 Islamska skupnost v 

Republiki Sloveniji 31.896,73 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 15 VU 

2018 Slovenska muslimanska 
skupnost 2.101,98 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 1 VU 
2019 Katoliška cerkev 1.698.300,53 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 764 VU
2019 Evangeličanska cerkev AV v 

Republiki Sloveniji 17.737,46 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 8 VU

2019 Evangelijska binkoštna 
cerkev 9.408,34 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 5VU
2019 Srbska pravoslavna cerkev 

Metropolija zagrebško-
ljubljanska

26.304,90 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 12 VU

2019 Krščanska adventistična 
cerkev 1.913,98 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 3 VU
2019 Islamska skupnost v 

Republiki Sloveniji 28.998,65 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 12 VU

2019 Slovenska muslimanska 
skupnost 2.192,84 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 1 VU
2020 Katoliška cerkev 1.475.245,28 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 749 VU
2020 Evangeličanska cerkev AV v 

Republiki Sloveniji 18.476,97 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 8 VU

2020 Evangelijska binkoštna 
cerkev 9.238,51 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 4 VU
2020 Srbska pravoslavna cerkev 

Metropolija zagrebško-
ljubljanska

23.235,56 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 12 VU



2020 Krščanska adventistična 
cerkev 1.795,43 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 2 VU
2020 Islamska skupnost v 

Republiki Sloveniji 24.646,79 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 10 VU

2020 Slovenska muslimanska 
skupnost 2.309,60 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 1 VU
2021 Katoliška cerkev 1.842.650,15 Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 743 VU
2021 Srbska pravoslavna cerkev 

Metropolija zagrebško - 
ljubljanska

29.658,95 Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 12 VU

2021 Islamska skupnost v 
Republiki Sloveniji 26.347,54 Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 11 VU
2021 Evangeličanska cerkev AV v 

Republiki Sloveniji 17.300,57 Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 7 VU

2021 Evangelijska binkoštna 
cerkev 9.886,31 Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 4 VU
2021 Slovenska muslimanska 

skupnost 2.471,56 Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 1 VU

2021 Krščanska adventistična 
cerkev 1.438,17 Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 2 VU
2021

Katoliška cerkev 464.959,87 
Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 743 VU po 
107. členu ZIUPOPDVE – COVID-19

2021 Srbska pravoslavna cerkev 
Metropolija zagrebško - 
ljubljanska

7.439,36 
Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 12 VU po 
107. členu ZIUPOPDVE – COVID-19

2021 Islamska skupnost v 
Republiki Sloveniji 6.199,46 

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 11 VU po 
107. členu ZIUPOPDVE – COVID-19

2021 Evangeličanska cerkev AV v 
Republiki Sloveniji 4.959,58 

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 7 VU po 107. 
členu ZIUPOPDVE – COVID-19

2021 Evangelijska binkoštna 
cerkev 2.479,78 

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 4 VU po 107. 
členu ZIUPOPDVE – COVID-19

2021 Slovenska muslimanska 
skupnost 619,95 

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 1 VU po 107. 
členu ZIUPOPDVE – COVID-19

2021 Krščanska adventistična 
cerkev 360,75 

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 2 VU po 107. 
členu ZIUPOPDVE – COVID-19

2021
Katoliška cerkev 670.714,10

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 743 VU po 
34. členu ZDUOP – COVID-19

2021 Srbska pravoslavna cerkev 
Metropolija zagrebško - 
ljubljanska

10.756,02
Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 12 VU po 
34. členu ZDUOP – COVID-19

2021 Islamska skupnost v 
Republiki Sloveniji 10.041,88

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 11 VU po 
34. členu ZDUOP – COVID-19



2021 Evangeličanska cerkev AV v 
Republiki Sloveniji 7.247,34

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 7 VU po 34. 
členu ZDUOP – COVID-19

2021 Evangelijska binkoštna 
cerkev 3.585,34

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 4 VU po 34. 
členu ZDUOP – COVID-19

2021 Slovenska muslimanska 
skupnost 896,04

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 1 VU po 34. 
členu ZDUOP – COVID-19

2021 Krščanska adventistična 
cerkev 521,05

Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 2 VU po 34. 
členu ZDUOP – COVID-19

2022 Katoliška cerkev 617.022,05 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 729 VU

2022 Srbska pravoslavna cerkev 
Metropolija zagrebško - 
ljubljanska

10.085,55 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 12 VU

2022 Islamska skupnost v 
Republiki Sloveniji 8.447,70 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 10 VU
2022 Evangeličanska cerkev AV v 

Republiki Sloveniji 5.883,24 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 7 VU

2022 Evangelijska binkoštna 
cerkev 3.361,86 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 4 VU
2022 Slovenska muslimanska 

skupnost 840,45 € Finančna pomoč države za plačilo 
prispevkov za socialno varnost 1 VU

2022 Krščanska adventistična 
cerkev 489,05 € Finančna pomoč države za plačilo 

prispevkov za socialno varnost 2 VU
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