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Verska dejavnost med državnim pravom
in avtonomno ureditvijo Cerkva
in drugih verskih skupnosti
Povzetek: Verska dejavnost obsega različne zunanje vidike javnega in zasebnega

delovanja, ki so značilni za Cerkve in za druge verske skupnosti (verske organizacije). Ta dejavnost oziroma njeni zunanji vidiki so predmet urejanja tako suverenega državnega prava kakor tudi same ureditve verskih organizacij, ki v
ustavnem redu Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) uživajo notranjo avtonomijo in svobodo delovanja. Med normativno dejavnostjo države in verskih
organizacij se neizogibno občasno porajajo neusklajenosti, ki lahko privedejo
do konfliktnosti v medsebojnem odnosu. Ker dejavnost verskih organizacij pomeni kolektivni vidik ustavno individualno zagotovljene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine svobode vesti in veroizpovedi, se je RS dolžna lotiti
odpravljanja neusklajenosti in konfliktnosti v odnosu z verskimi organizacijami.
K temu so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) posredno zavezane tudi na podlagi določb komunitarnega prava, ki se sklicuje na odprt, pregleden in reden dialog z verskimi organizacijami. Članek odkriva zunanje vidike
verske dejavnosti z analizo državnih in izbranih avtonomnih pravnih virov, in to
največjih verskih organizacij, ki so bistveno oblikovale kulturo slovenskega prostora. Na tej podlagi identificira področja neusklajenosti kot kritična za sedanje
in za prihodnje odnose med državo in verskimi organizacijami. Članek nakaže
način iskanja možnosti za preseganje področij neusklajenosti oziroma konfliktnih situacij, ki drugače ogrožajo uresničevanje ene od najpomembnejših človekovih pravic oziroma temeljnih svoboščin prava RS.

Ključne besede: verska dejavnost, svoboda vesti in veroizpovedi, odnos med državo
in verskimi skupnostmi, dialog države s Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi, avtonomija Cerkva in drugih verskih skupnosti, temeljni akti verskih organizacij

Abstract: Religious Activity Between National law and Church Autonomy
Religious activity encompasses various external aspects of public and private
activities that are specific to churches and other religious communities (religious organizations). This activity or rather its external aspects are the subject-matter of both the sovereign national law and the very organisation of religious organizations, which enjoy full internal autonomy and freedom of action
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within the constitutional framework of the Republic of Slovenia. It is inevitable
that, regarding the normative activity of the state and of religious organizations, divergences occasionally occur that may lead to conflicts concerning the
interrelation between both parties. Since the activity of religious organizations
represents the collective aspect of a constitutionally guaranteed individual human right/fundamental freedom, i.e. the freedom of conscience and religion,
the Republic of Slovenia is obliged to start eliminating inconsistencies and conflicts in its relationship with religious organizations. European Union member
states are indirectly committed to this also on the basis of the provisions of
Union law, which refers to an open, transparent and regular dialogue with religious organizations. The article reveals the external aspects of religious activity by analysing national sources of law as well as selected autonomous sources of law, especially of the biggest religious organizations with a substantial
impact on Slovenian culture. On this basis, it identifies fields of divergence,
which are of a crucial importance for the current and future relationship between the state and church. The article indicates a way how to find possibilities
to overcome areas of divergence or conflict situations, which would otherwise
threaten the implementation of one of the most important human rights/fundamental freedoms guaranteed by the legislation of the Republic of Slovenia.

Key words: religious activity, freedom of conscience and religion, church-state relation, state dialogue with religious organizations, church autonomy, fundamental law of religious organizations

1.

V

Uvod

odnosu do države si verske organizacije pogosto prizadevajo za razširitev
svobode pri izvajanju dejavnosti, značilne zanje. Ideja avtonomije verskih
organizacij (libertas ecclesiae) se prvič pokaže ob zatonu rimskega imperija, doseže vrh v boju za investituro v 11. in v 12. stoletju in se v okviru svetega rimskega cesarstva konča s konkordatom v Wormsu leta 1122. Absolutistična država si
nato v obdobju zgodnje moderne popolnoma podredi delovanje verskih organizacij in jih kvalificira kot prostovoljna združenja posameznih državljanov. Z razmahom ideje individualnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izrazito v
času po drugi svetovni vojni, avtonomija verskih organizacij ponovno pridobiva
pomen v političnem, ekonomskem in pravnem ustroju družbe. Izključne pristojnosti na področju članstva, upravljanja premoženja in vodenja organizacije, izvzem od splošno veljavnih predpisov države in možnost uporabe religiozno zaznamovanih norm vedenja in ravnanja, so v današnjem času univerzalno priznani elementi kolektivnega vidika individualno zagotovljene pravice do svobode
vesti oziroma veroizpovedi. (Šturm 2010, 444‒457; 122‒139)
V Sloveniji je avtonomija oziroma svoboda delovanja verskih organizacij ustavno zagotovljena (URS, 7/2). V prvi vrsti je to obrambna pravica pred posegi države.
Preprečuje sprejemanje oblastnih ukrepov, ki nedopustno posegajo v področje
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avtonomije verskih organizacij. Pravico svobodnega delovanja verskih organizacij
sme država omejiti samo v primeru zagotavljanja uresničevanja drugih človekovih
pravic in temeljnih svoboščin oziroma v izrecno ustavnopravno določenih primerih (URS, 15/3). Te predstavljajo zlasti varnost države ali javna varnost in varstvo
pred širjenjem nalezljivih bolezni (URS, 42/3). V vseh primerih omejevanja je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti, ki je eno od načel pravne države (URS,
2). V tem delu ustavna ureditev Slovenije povzema klasično liberalno pojmovanje
svobode kot odsotnost samovoljne in nepredvidljive prisile, možnost delovanja v
skladu z lastnimi odločitvami in načrti oziroma neodvisnost od proste volje drugega (Hayek 2012, 3–20).
Človekove pravice in temeljne svoboščine državo po drugi strani zavezujejo k
pozitivnim ukrepom. Učinkovitost svobodnega delovanja verskih organizacij bi
bila okrnjena, če te organizacije ne bi imele možnosti uveljavljanja svojih pravic
in pravic svojih vernikov, ki so bistvena sestavina izvajanja ustavno zagotovljenih
pravic in svoboščin (Šturm 2011, 121). Prispevek države pri tem je odvisen od
tega, koliko država zmore. Vendar mora biti podpora tolikšna in takšna, da omogoča dejansko izvajanje pravice (U-I-68/98). Po mnenju Ustavnega sodišča Republike Slovenije (USRS) je aktivni nastop države nujen zlasti v okoliščinah, v katerih
je posameznikom udejanjanje svobode bistveno oteženo ali celo onemogočeno
in če okoliščine izzovejo še posebno intenzivno doživljanje vprašanj in dilem, ki
jih zajema pojem verskega prepričanja. To so predvsem zaprta okolja (vojska in
zavodi za prestajanje kazni) in tista odprta okolja, v katerih posameznikom telesne in druge lastnosti znatno ovirajo ali onemogočajo uresničevanje svobode
zunaj ustanove (bolnišnice in socialnovarstveni zavodi). V teh primerih mora država posameznikom omogočiti individualno udejstvovanje verske narave (npr.
individualno rabo verskih simbolov), omogočiti jim mora dostop do knjig z versko
vsebino in stik z duhovnikom in dopustiti izvedbo verskih obredov (U-I-92/07,
143).
V skladu s pravnim redom je svoboda delovanja verskim organizacijam zagotovljena v zasebnem in v javnem življenju. Vendar kljub avtonomiji verske organizacije niso odvezane od dolžnosti, da delujejo v skladu s pravnim redom države (U-I-92/07, 106). Avtonomno pravo verskih organizacij v razmerju do tretjih
ne sme nasprotovati pravnemu redu RS (III P 546/2012-152). Zunanje izraze
delovanja verskih organizacij zato poleg avtonomnih neizogibno urejajo tudi
državni pravni predpisi. Ta ločenost normodajalcev povzroča nekatere medsebojne neusklajenosti in občasne konflikte, ki imajo lahko pomembne posledice
za uresničevanje kolektivnega in individualnega vidika ustavno zagotovljene pravice do svobode vesti oziroma veroizpovedi (URS, 42).

2.

V

Verska dejavnost v pravu RS
pravu RS je verska dejavnost urejena na ustavni, mednarodnopravni, zakonski in na podzakonski ravni.

88

Bogoslovni vestnik 73 (2013) • 1

2.1 Ustavnopravna ureditev

Z

unanji izrazi verske dejavnosti so na ustavnopravni ravni opisani kot bogočastje
in kateheza, ustanavljanje in upravljanje šol vseh vrst in stopenj, dijaških in študentskih domov in drugih izobraževalnih in vzgojnih ustanov (Rm-1/02). USRS mednje šteje individualno ali skupinsko izpovedovanje vere v objektih, ki so običajni in
splošno sprejeti (tradicionalni) za izpovedovanje vere in opravljanje verskih obredov,
za poučevanje in opravljanje bogoslužja in obredov. Sem sodijo tudi gradnja stavb,
ki ustrezajo njihovemu lastnemu načinu čaščenja in verskim obredov ter običajem,
izvajanje socialne, izobraževalne in kulturne dejavnosti (U-I-111/04), verski pogreb
(U-I-354/06) in imenovanje in razreševanje vodstva verske organizacije (Up-2229/08).

2.2 Mednarodnopravna ureditev

N

a mednarodnopravni ravni, ki je zavezujoča za RS, zunanje izraze verske dejavnosti opredeljuje predvsem vatikanski sporazum. Ponavlja temeljno izhodišče
slovenske ustave, da namreč verske organizacije delujejo svobodno po avtonomnem
pravu, v skladu s pravnim redom RS (1/2). Delovanje verskih organizacij je tako sestavljeno iz bogočastja in kateheze (3/1), iz javnih bogoslužnih opravil in iz drugih
javnih verskih zbiranj, kakor so romanja, procesije in srečanja (3/2). Nadalje med
zunanje izraze sodijo podeljevanje imenovanj in verskih služb (5/1), vzpostavljanje
in neovirano ohranjanje stikov med verskimi organizacijami (6/1) in sodelovanje z
verskimi ustanovami in drugimi organizacijami in pravnimi osebami, bodisi doma ali
po svetu (6/2). Izrazi dejavnosti se raztezajo tudi na področje medijev. Verske organizacije imajo lahko svoja lastna sredstva obveščanja in dostop do vseh javnih sredstev obveščanja (7). Lahko ustanavljajo združenja in fundacije (8), pridobivajo, imajo v lasti, uživajo in odtujujejo premičnine in nepremičnine in pridobivajo lastninsko
in druge stvarne pravice (9). Dovoljeno jim je ustanavljanje in upravljanje šol vseh
vrst in stopenj, dijaških in študentskih domov in drugih izobraževalnih in vzgojnih
ustanov (10/1). Na področju socialne države ohranjajo in vzdržujejo kulturne spomenike in druge kulturne dobrine in arhive (11) in pastoralno delujejo v bolnišnicah,
po domovih za ostarele, v zaporih in v drugih ustanovah, v katerih je oteženo svobodno gibanje oseb, ki v njih prebivajo (12). Verske organizacije morajo imeti možnost delovanja tudi na področju dobrodelnosti in družbene solidarnosti (13).

2.3 Zakonska ureditev

N

a zakonski ravni je verska dejavnost urejena s temeljnim predpisom in s posameznimi določbami področnega predpisa.

2.3.1 Temeljni predpis

Temeljni predpis, ki opredeljuje zunanje izraze verske dejavnosti na zakonskem
področju, je Zakon o verski svobodi. Uvodoma določa, da mora biti delovanje verskih organizacij v skladu s pravnim redom RS in javnosti znano, ne v nasprotju z
moralo in z javnim redom (6). Verska dejavnost obsega organiziranje in samostojno odločanje o oblikovanju, o sestavi, o pristojnostih in o delovanju organov ver-
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ske organizacije, imenovanje in določanje pristojnosti duhovnic in duhovnikov in
drugih verskih uslužbencev in določanje pravic in dolžnosti pripadnic in pripadnikov verske organizacije. Obsega tudi povezovanje oziroma udeležbo v medkonfesionalnih oblikah organiziranja s sedežem v Sloveniji ali tujini (9), zavzemanje za
duhovnost in človekovo dostojanstvo, prizadevanje za osmišljanje bivanja in razvijanje kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, karitativnih in drugih
dejavnosti s področja socialne države (5/1). Med zunanje izraze se nadalje umeščajo vse versko-obredne, versko-dobrodelne, versko-izobraževalne in versko-organizacijske dejavnosti (7/2) in gradnja in vzdrževanje prostorov in stavb za bogoslužje, drugi verski obredi in druga zbiranja (26/1).
2.3.2 Področni predpis

Zunanjih izrazov verske dejavnosti se dotika tudi področni Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta konfesionalna (verska) dejavnost je omejena na verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem, vzgajati za religijo, in na
pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju učiteljev in o primernosti
posameznega učitelja za poučevanje odloča verska organizacija. Med konfesionalne dejavnosti ta področni zakon umešča vse organizirane religiozne obrede (72/4).

2.4 Podzakonska ureditev

D

vostranski sporazumi, ki jih je Vlada RS sklenila z verskimi organizacijami,
urejajo versko dejavnost na podzakonski ravni.

2.4.1 Dvostranski sporazumi

Zunanje izraze verske dejavnosti na podzakonskem področju urejajo številni vladni
sporazumi, ki so si v tovrstni opredelitvi povsem identični. V kategorijo verske dejavnosti uvrščajo organizacijo in izvajanje pastoralne in vzgojne dejavnosti (bogoslužje, verski pouk, verska zbiranja oz. shode), oblikovanje struktur verske organizacije in imenovanje njenih nosilcev in navezovanje in ohranjanje stikov z verskimi
organizacijami in z drugimi ustanovami, organizacijami in osebami doma ali po
svetu. Kot zunanji izraz verske dejavnosti priznavajo ustanavljanje javnih glasil in
dostop do državnih in drugih sredstev javnega obveščanja, ustanavljanje združenj
verske organizacije, ustanavljanje izobraževalnih in vzgojnih ustanov, dijaških in
študentskih domov in drugih podobnih ustanov. Sem sodijo tudi ohranjanje in
vzdrževanje kulturnih spomenikov in drugih kulturnih dobrin in arhivov, pastoralna dejavnost po bolnišnicah, v domovih za ostarele in v posebnih ustanovah, duhovna oskrba vojaških oseb ter dobrodelnost in družbena solidarnost.

3.

P

Verska dejavnost v avtonomni ureditvi verskih
organizacij

o podatkih štetja prebivalstva iz leta 2002 sodijo med najštevilčnejše verske
organizacije v Sloveniji katoliška, pravoslavna, evangeličanska in muslimanska
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(Čepar 2008, 121). Te monoteistične veroizpovedi imajo skupne korenine v judovski odrešenjski zgodovini. Temeljni pravni akti in druge priloge, ki so jih verske
organizacije dolžne predložiti zahtevi za registracijo v RS (ZVS, 14), vsebujejo navedbo zunanjih izrazov verske dejavnosti. Ker je materija urejanja avtonomnih
določb verskih organizacij enaka, kakor je materija urejanja ustavno predpisane
svobode vesti oziroma veroizpovedi za zakonske in za podzakonske določbe državnega prava, nastajajo med avtonomnimi in državnimi določbami večje ali manjše (ne)usklajenosti, ki lahko preidejo v konflikt med državo in verskimi organizacijami.

3.1 Katoliška Cerkev

T

emeljni pravni akt katoliške Cerkve je ZCP. Zunanje izraze verske dejavnosti
deli na štiri skupine, in to na dejavnosti vodstvene, učiteljske in posvečevalne
(bogoslužne) službe in na opravljanje premoženjskih dejanj. V skladu z avtonomnimi določbami katoliške Cerkve njena vodstvena služba obsega izdajanje zakonodajnih, izvršilnih (upravnih) in sodnih aktov verske organizacije (kan. 129–144),
podeljevanje verskih služb (kan. 145–196) in vodenje verskih sodnih postopkov.
Med verske sodne postopke po ZCP sodijo redni sporni in ustni sporni postopek,
postopek v zakonskih zadevah, postopek za razglasitev ničnosti svetega reda in
kazenski postopek (kan. 1400–1731). Vodstvena služba katoliške Cerkve obsega
tudi vodenje verskih upravnih postopkov. To je bodisi postopek proti upravnim
aktom verske organizacije bodisi postopek pri odstranitvi ali premestitvi župnikov
(kan. 1732–1752).
Drugo skupino zunanjih izrazov verske dejavnosti katoliške Cerkve pomeni njena učiteljska služba. V to kategorijo sodijo oznanjevanje nauka verske organizacije v skladu s Katekizmom katoliške Cerkve (kan. 762–772), katehetska vzgoja (kan.
773–780) in misijonarjenje (kan. 781–792). V to kategorijo štejemo tudi upravljanje verskih šol (kan. 793–821) in uporabo medijev (kan. 822–832). Tretjo skupino
zunanjih izrazov verske dejavnosti sestavlja posvečevalna (bogoslužna) služba.
Govorimo o podeljevanju zakramentov; omeniti je treba krst, birmo, evharistijo,
pokoro, bolniško maziljenje, sveti red in sveti zakon (kan. 840–1165) Nadalje je tu
posvečevalna (bogoslužna) dejavnost katoliške Cerkve, ki obsega podeljevanje
zakramentalov, to je nezakramentalnih posvečenj in posvetitev, blagoslovov, molitev, pogrebnih opravil, češčenj, zaobljub in priseg (kan. 1166–1204). V to skupino
zunanjih izrazov sodi tudi last svetih krajev verske organizacije. Sveti kraji verske
organizacije so z obredom posvetitve ali blagoslovitve izvzeti iz posvetne rabe in
določeni za bogočastje, na primer cerkve, kapele, svetišča, oltarji in pokopališča
(kan. 1205–1243). Končno je v skupino posvečevalne (bogoslužne) dejavnosti vključeno še obhajanje svetih časov verske organizacije. To so prazniki verske organizacije (npr. nedelje), zapovedani dnevi, spokorni dnevi (npr. petki) in postni čas
(kan. 1244–1253).
Zadnjo izpostavljeno skupino zunanjih izrazov verske dejavnosti katoliške Cerkve pomenijo njena premoženjska dejanja. V skladu z ZCP govorimo pri tem o
pridobivanju, lastnini, upravljanju in o odtujevanju premoženja za potrebe opra-
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vljanja vodstvene, učiteljske in posvečevalne službe. Med vsem tem kanonsko
pravo posebej poudarja opravljanje božje službe, vzdrževanje klerikov, apostolat
in dobrodelnost (kan. 1254–1310).

3.2 Srbska pravoslavna Cerkev

P

rva skupina zunanjih izrazov verske dejavnosti srbske pravoslavne Cerkve v
Sloveniji so vodstvena dejanja. USPC kot temeljni pravni akt mednje uvršča
izdajanje zakonodajnih, izvršilnih in sodnih aktov verske organizacije (55; 57) in
vodenje verskih sodnih postopkov. Med te postopke sodijo postopki za ugotavljanje krivde duhovnikov, menihov in laikov; postopki o sporih glede zakonske zveze
in postopki v zvezi z verskimi upravnimi spori (71). V kategorijo vodstvenih dejanj
se nadalje uvršča ustanavljanje različnih ustanov in zavodov. Kot prvi so navedeni
zavodi za izdelavo verskih slik, fresk in vseh verskih potrebščin, sledijo zavodi za
izdajanje bogoslužnih knjig, zavodi za negovanje verskega petja in nasploh katerikoli zavodi za druge verske potrebe (69). Med vodstvena dejanja verske organizacije se uvrščajo tudi negovanje in razvoj versko-prosvetne dejavnosti in verske
umetnosti (225), vzdrževanje dogmatske in kanonske enotnosti in stalne zveze s
preostalimi pravoslavnimi verskimi organizacijami (70) in prizadevanje za zbližanje
in zedinjenje krščanskih verskih organizacij (70).
Drugo skupino zunanjih izrazov verske dejavnosti pomenijo učiteljska dejanja,
predvsem tolmačenje pravoslavnega verskega nauka. Verski nauk srbske pravoslavne Cerkve je vsebovan v Svetem pismu, v svetem izročilu in v odločitvah ekumenskih shodov in krajevnih zborov (7; 69). Med učiteljska dejanja sodi varovanje
in branjenje čistosti nauka pravoslavne Cerkve (70; 108; 162), pridiganje božje
besede in poučevanje župljanov (176) in izvajanje verouka v šolah (176; 226). V
zvezi s tem sta pomembni pristojnost predpisovanja učnih načrtov in programov
za izvajanje verouka (69) in splošna pravica do vzgoje mladih vernikov (69). Učiteljska dejavnost se nadalje izvaja prek ustanavljanja bogoslovskih in meniških šol
(69; 108; 226), prek prizadevanja za širjenje pravoslavne vere (70) in prek skrbi za
napredek verske književnosti (70). Pri tem sta izrecno izpostavljeni vodenje poslov
v zvezi s prevodi in izdajanjem Svetega pisma, del svetih očetov in del ekumenskih
in krajevnih zborov verske organizacije (70) in izdajanje bogoslužnih knjig (70). V
učiteljsko dejavnost srbske pravoslavne Cerkve sodi tudi obiskovanje župljanov
zaradi pastoralnega poučevanja (176).
Posvečevalna (bogoslužna) dejanja sestavljajo tretjo skupino zunanjih izrazov
verske dejavnosti. Temeljni akt pri tem našteva kanoniziranje svetnikov in predpisovanje služb za njihovo čaščenje (69). Izpostavljena je skrb za pravilno, lepo in
enotno izvajanje svetih skrivnosti pri bogoslužju (70; 108; 162). Pomemben del
posvečevalne (bogoslužne) dejavnosti sta gradnja cerkva, kapel in pokopališč (108)
in posvečevanje cerkva (108). Bistveni sestavni del posvečevalne (bogoslužne)
dejavnosti je tudi opravljanje splošnih molitev, zahvalnih maš in zadušnic (176).
Spregledati ni mogoče procesij in nošenja križa s posvečeno vodo, rezanja slavskega kolača (176) in objavljanja praznikov verske organizacije (176).
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V samostojno skupino zunanjih izrazov verske dejavnosti srbske pravoslavne
Cerkve je treba umestiti dobrodelna dejanja. Ta dejanja obsegajo ustanavljanje
ustanov za sirote in za nepreskrbljene otroke duhovnikov, pa tudi ustanov za druge vzgojne in dobrodelne namene (69). Samostojno skupino zunanjih izrazov verske dejavnosti pomenijo premoženjska dejanja, zlasti upravljanje premoženja verske organizacije in razpolaganje z njim za uresničevanje verskih ciljev (6; 162; 235;
248). Med verska premoženjska dejanja sodijo tudi vzdrževanje, oskrbovanje in
okraševanje cerkva, župnijskih domov, zvonikov, pokopališč in dvorišč (201).

3.3 Evangeličanska Cerkev

T

emeljna pravna akta evangeličanske Cerkve v Sloveniji sta UEC in SEC. V skladu z določbami teh dveh temeljnih aktov je zunanje izraze verske dejavnosti
evangeličanske Cerkve mogoče deliti na vodstvena dejanja, oznanjevanje evangelija, posvečevalna (bogoslužna) dejanja, službo za sočloveka in na premoženjska
dejanja. Vodstvena dejanja obsegajo izdajanje zakonodajnih, izvršilnih in sodnih
aktov verske organizacije (UEC, 8; 10), nameščanje in odpuščanje duhovnikov verske organizacije (2) in vodenje verskih sodnih postopkov. Med verskimi sodnimi
postopki evangeličanska Cerkev loči disciplinski, upravni, pritožbeni in obnovitveni postopek (1; 6; 11; SEC XI/24). Med vodstvena dejanja se štejeta tudi vzdrževanje odnosov s preostalimi protestantskimi verskimi organizacijami (UEC, 5) in ekumenska dejavnost s krščanskimi verskimi organizacijami (5).
Druga skupina zunanjih izrazov verske dejavnosti evangeličanske Cerkve je oznanjevanje evangelija. K temu spodbuja preambula UEC. Oznanjevanje evangelija v
prvi vrsti pomeni oznanjanje božje besede, kakor je dana v Svetem pismu in razložena v augsburški veroizpovedi, v knjigi konkordije in v leunberški konkordiji
(preambula; 28; 34). Oznanjevanje evangelija poteka prek ustanavljanja verskih
šol in vzgojno-varstvenih ustanov (2), prek poučevanje verouka in z verskim izobraževanjem (6; 28), prek priprave mladostnikov na konfirmacijo (28) in s skrbjo
za nadaljnjo versko vzgojo mladih (28). Oznanjevanje evangelija pomeni celotno
dušnopastirsko oziroma pastoralno delo (34; 35). Poteka v obliki izdajanja verske
literature, učbenikov in glasil, kakor so pesmarice, molitveniki, katekizem, veroučne knjige, koledar, Sveto pismo, tiskovine in spominski listi (36; 49).
Posvečevalna (bogoslužna) dejanja kot tretja skupina zunanjih izrazov verske
dejavnosti obsegajo podeljevanje zakramentov. Evangeličanska Cerkev pozna dva
zakramenta: krst in sveto večerjo (preambula). Posvečevalna (bogoslužna) dejanja
nadalje pomenijo opravljanje bogoslužja (2), določanje praznikov verske organizacije (2) in blagoslovitve in posvetitve objektov in predmetov verske organizacije
(42). Četrta skupina zunanjih izrazov verske dejavnosti je služba za sočloveka (preambula). To je skrb za siromake, bolnike, vdove, sirote in osebe v stiski (26). Sem
sodita tudi oskrbovanje ostarelih in osamljenih (28) in diakonija oziroma skrb za
vse ljudi, ki potrebujejo pomoč (34). Premoženjska dejanja so zadnja izpostavljena skupina zunanjih izrazov verske dejavnosti evangeličanske Cerkve. Zagotavljajo vzdrževanje verskih objektov (26) in samostojno upravljanje skladov, premičnin
in nepremičnin verske organizacije v smislu temeljnih verskih načel (51).
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3.4 Islamska skupnost

Z

unanje izraze verske dejavnosti islamske skupnosti v Sloveniji ureja SIS. Ta avtonomni pravni vir verske organizacije deli njeno dejavnost na administrativna
dejanja (93), vzgojno-izobraževalna in strokovna dejanja (93), bogoslužna (tj. verska
v ožjem pomenu) dejanja (93), dobrodelna dejanja in premoženjska dejanja. Administrativna dejanja zajemajo izdajanje predstavniških (zakonodajnih), izvršilnih in
nadzorstvenih verskih aktov (33; 34; 43; 56; 63; 107). Obsegajo vodenje disciplinskih
in pritožbenih verskih postopkov (87; 92) in vzpostavljanje in ohranjanje stikov z
drugimi islamskimi verskimi organizacijami in ustanovami (5; 8). V okvir administrativnih dejanj sodi tudi sodelovanje z drugimi verskimi organizacijami (5; 8).
Vzgojno-izobraževalna in strokovna dejanja so druga skupina zunanjih izrazov
verske dejavnosti islamske skupnosti. Govorimo predvsem o učenju vere, o verouku
in o verskem usposabljanju (3; 5; 34; 47; 98; 101) v skladu z vsebino Korana in sune.
Temeljni pravni akt verske organizacije tovrstno dejavnost opredeljuje kot versko in
moralno vzgajanje (5; 98), kot versko in kulturno-izobraževalno dejavnost (3; 5) in
kot ohranjanje islamskih vrednot in morale v družini (5). Nadalje vzgojno-izobraževalna in strokovna dejanja pomenijo razvijanje in ohranjanje islamske zavesti, morale in človeškega dostojanstva (5). Obsegajo razvijanje islamske kulture in tradicije
v duhovnem in v materialnem življenju (5), predstavljanje islama kot vere in islamske
zgodovine, kot kulture in civilizacije (5). V tem okviru so predvideni tudi ustanavljanje, gradnja in vzdrževanje verskih šol in drugih vzgojno-izobraževalnih organizacij
in ustanov (5) in distribucija in prodaja verske literature in verskega tiska (101).
Tretjo skupino zunanjih izrazov verske dejavnosti sestavljajo bogoslužna dejanja
(tj. verska v ožjem pomenu), med katera se uvršča opravljanje verskih obredov in
poslov (3; 34). Mednje sodijo tudi ustanavljanje, gradnja in vzdrževanje mesdžidov
in džamij (5) in vsakršno izvajanje duhovne oskrbe (47). Bogoslužno dejanje je tudi
sklepanje zakonskih zvez (98; 101) in pokopavanje članov verske organizacije (101).
Dobrodelna dejanja pomenijo četrto skupino izrazov dejavnosti islamske skupnosti.
To je njeno humanitarno in socialno delovanje (5). Dobrodelna dejanja obsegajo
spodbujanje, razvijanje in podpiranje verske in širše družbene enakopravnosti muslimanov (5) in ohranjanje družine kot osnovne družbene celice (5). V skupino dobrodelnosti nadalje sodijo ustanavljanje in vzdrževanje kulturnih in humanitarnih organizacij, društev in ustanov (5) ter skrb za zagotavljanje verskih pravic muslimanov (5).
Zadnjo izpostavljeno skupino zunanjih izrazov verske dejavnosti islamske skupnosti
pa pomenijo premoženjska dejanja, katerih cilj je ohranjanje in razvijanje materialnih
dobrin verske organizacije (5). Premoženje verske organizacije je dovoljeno uporabljati izključno za izvajanje dejavnosti in z doseganje ciljev organizacije. Konkretno to
pomeni vzdrževanje džamij, mesdžidov in drugih verskih objektov. (19; 34)

3.5 Judovska skupnost

T

emeljni pravni akt SJS deli zunanje izraze verske dejavnosti judovske skupnosti v Sloveniji na vodstvena, učiteljska, bogoslužna, dobrodelna in na premoženjska ravnanja. Vodstvena dejanja obsegajo izdajanje predstavniških, izvršilnih
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in nadzorstvenih aktov verske organizacije (11), pa tudi vzdrževanje posebnih odnosov z judovskimi skupnostmi in organizacijami (5). Učiteljska dejanja vsebujejo
negovanje judovske identitete (5), aktivnosti na področju judovske kulture in izobraževanja (5), izobraževanje otrok in mladine (5), nasprotovanje asimilaciji judovske skupnosti (5) in ohranjanje spomina na holokavst (5). Kot bogoslužna dejanja
judovske skupnosti temeljni akt navaja predvsem spoznavanje in prakticiranje
judovske vere (5), katere glavne norme so vsebovane v Pentatevhu. V skupino
dobrodelnih dejanj sodijo humanitarno delo in socialna aktivnost na principih judovske solidarnosti (5) in nasprotovanje antisemitizmu, rasni nestrpnosti in vsaki
obliki sovraštva in diskriminacije ter kršenju osnovnih človeških pravic in svobode
(5). Tudi Statut judovske skupnosti Slovenije premoženjska dejanja verske skupnosti šteje kot samostojni zunanji izraz verske dejavnosti in mednje vključuje zlasti
ohranjanje in negovanje judovske kulturne in materialne dediščine (5).

4.

V

Sklep

ideti je, da so določbe državnega prava in avtonomnih ureditev verskih organizacij usklajene glede tistih zunanjih izrazov verske dejavnosti, ki jih je mogoče umestiti v okvir samoodločanja verskih organizacij o njihovih notranjih zadevah in v javno in zasebno izvajanje verskih obredov ter v poučevanje verskega
nauka. Brez vsakršnega dvoma je to jedro dejavnosti, ki je značilna za verske organizacije. Ti usklajeni zunanji izrazi pomenijo obseg in vsebino verske dejavnosti
in okrog njih konflikt med državo in verskimi organizacijami praviloma ne bi smel
nastajati. Neusklajenost določb državnega prava in avtonomnih ureditev verskih
organizacij pa je navzoča pri zunanjih izrazih, ki sodijo na področje dobrodelnosti,
vzgoje in izobraževanja, kulture in umetnosti, medijev in upravljanja premoženja.
Praktično vse verske organizacije ta področja v svojih temeljnih pravnih aktih določajo kot področja svoje lastne dejavnosti. Vendar pravo RS temu neposredno ne
pritrjuje. Na podlagi pregleda določb državnega prava je mogoče kvečjemu trditi,
da dobrodelnost, vzgoja in izobraževanje, kultura in umetnost, mediji in upravljanje premoženja postanejo (in ostanejo) del za verske organizacije značilne dejavnosti takrat, ko so v službi jedrne dejavnosti verskih organizacij (tj. samoodločanja,
obrednosti in oznanjevanja). Najverjetneje bodo ti neusklajeni zunanji izrazi pomenili obseg in vsebino verske dejavnosti, pri kateri se bo konflikt med državo in
verskimi organizacijami v prihodnje ponavljal in morda celo stopnjeval.
Dolgoročno učinkovito odpravljanje konfliktnih situacij oziroma usklajevanje
razlik v odnosu med državo in verskimi organizacijami najbrž ne bo moglo zaobiti
strukturiranega dialoškega procesa. Zlasti EU je priznala pomembnost dialoga pri
doseganju demokratičnih ciljev integracije in to zapisala v svoje temeljne akte.
Tako se je zavezala k spoštovanju in neposeganju v status, ki ga verske organizacije uživajo v državah članicah v skladu z določbami nacionalnega prava. EU je verskim organizacijam dolžna priznavati identiteto in poseben prispevek k oblikovanju
in razvoju družbe in z njimi vzdrževati odprt, pregleden in reden dialog (PDEU, 17).
Tudi v duhu težnje po evropski Sloveniji ne bo mogoče doseči politične, zakono-
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dajne in izvršilno-upravne stabilnosti uresničevanja kolektivnega in individualnega
vidika ustavno zagotovljene pravice do svobode vesti oziroma veroizpovedi (URS,
42) brez natančne opredelitve (tj. strukture) načina, narave, udeležencev in vsebine odprtega, preglednega in rednega dialoga države z verskimi organizacijami.
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