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Mednarodni simpozij  
Financiranje Cerkve primerjalno

Gradec, 1. oktober 2012

Inštitut za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti Univerze v Gradcu je v pone-
deljek, 1. oktobra 2012, pod vodstvom prof. dr. Rudolfa Höferja v sodelovanju 

s Pravno fakulteto omenjene univerze in ob podpori mesta Gradec v centru RE-
SOWI (Recht und Sozialwissenschaft) pripravil mednarodni simpozij z naslovom 
Financiranje Cerkve v primerjavi. Razvoj in trendi v evropskih državah. Na simpo-
ziju smo predavatelji iz Avstrije, Belgije, Italije, Madžarske, Nemčije, Slovenije, 
Švedske in iz Švice predstavili različne modele financiranja katoliške Cerkve v ome-
njenih deželah in izzive, s katerimi se Cerkev v spremenjenih družbenih razmerah 
srečuje. Dr. Markus Ries iz Lucerna je imel predavanje z naslovom Švicarski sistem 
financiranja Cerkve – državna ureditev z religioznim namenom. Prepletanje kan-
tonalne in cerkvenopravne ureditve v posameznih škofijah v Švici povzroča ob 
upadanju števila vernikov vse večjo potrebo po preureditvi načina financiranja, ki 
ga v celoti vodijo laiki. Dr. Gerhard Hartmann iz Kevelarja v Nemčiji je predaval na 
temo Cerkveni davek v Nemčiji – zgled ali model, ki ga opuščajo? V Nemčiji cer-
kveni davek v imenu Cerkve pobira država, treba pa ga je plačati poleg preostale-
ga davka; to je pogosto vzrok za izstop iz Cerkve. Sistem je dodelan in pravičen, 
zato spremembe zakonodaje na tem področju niso predvidene. Dr. Jan De Maeyer 
z Löwna v Belgiji je v predavanju Financiranje Cerkve od časa Napoleona – med 
neposrednim državnim financiranjem in politiko subvencioniranja predstavil zgo-
dovinski pregled in sedanje izzive, ki so v migracijah, multikulturnosti, izginjanju 
krščanstva in v porastu islama in agresivnega sekularizma. Dr. Yvonne Maria Wer-
ner iz Lunda na Švedskem je predavala na temo Cerkev, država in družba v nordij-
skih državah v 19. in 20 stoletju. Do nedavnega so bile protestantske Cerkve v tem 
delu Evrope državne, to pa je bistveno vplivalo tudi na načine financiranja; z uki-
njanjem državnih Cerkva se kaže potreba po novih načinih financiranja. Katoliška 
Cerkev je na tem geografskem območju v veliki manjšini in se financira samostoj-
no. Dr. Rudolf Höfer iz Gradca je publiko izzval s predavanjem Ali ima cerkveni 
prispevek v Avstriji sploh še prihodnost? Katoliška Cerkev v Avstriji se v primerja-
vi s sosedami sooča z največjim upadom vernikov v zadnjih letih, to pa pomeni 
velik izpad dohodkov. Cerkev v Avstriji – drugače od Nemčije – pobira cerkveni 
prispevek neposredno od vernikov. Podpisani Andrej Saje sem predstavil temo Ali 
bi bila uvedba cerkvenega davka v Sloveniji rešitev za financiranje katoliške Cer-
kve? V času po osamosvojitvi smo v Cerkvi poleg drugih virov financiranja po zgle-
du sosednjih držav računali na možnost tako imenovanega kulturnega prispevka, 
vendar se je pozneje pokazalo, da je to v praksi zaradi ideoloških in političnih ra-
zlogov nemogoče uvesti. Realna možnost financiranja pri nas so in ostajajo dose-
danji viri, to je: prostovoljni prispevki, dohodki od svojega lastnega premoženja, 
državna pomoč in subvencije, neposredno financiranje nekaterih služb in progra-
mov, ki izvajajo javno službo, na primer arhivi, šole, in sredstva, pridobljena na 
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razpisih in na koncesijah. Dr. Annamaria Schlosser iz Budimpešte je v predavanju 
Državno financiranje Cerkve na Madžarskem – problemi in razvoj po osamosvoji-
tvi izpostavila pripravljenost države, da povrne storjene krivice za odvzeto premo-
ženje; to se kaže predvsem v široki podpori financiranja Cerkve. Dr. Mihael Mit-
terhofer iz Briksna je imel predavanje Osem tisočink. Sistem financiranja Cerkve 
v Italiji. Posebnost tega uspešnega načina financiranja Cerkve je v pristopu: pri-
spevek se plačuje znotraj že obstoječega davka, davkoplačevalec pa se s podpisom 
odloči, kateri med osmimi Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi bo namenil 
svoj delež, ki ga mora plačati v vsakem primeru. Davkoplačevalcu se pri tem se ni 
treba opredeliti, kateri Cerkvi, verski skupnosti ali ustanovi pripada. Delež neo-
predeljenih se razdeli na podlagi vsote tistih oseb, ki so se odločile, komu bodo 
dale svoj del davka. 

Zaradi zgodovinske odvisnosti, kulturnega okolja in političnega ozadja so nači-
ni financiranja v posameznih deželah različni. Utemeljeni so na cerkvenem davku, 
cerkvenem prispevku, državnem financiranju oziroma subvencijah ali pretežno 
svojem lastnem financiranju Cerkve. Različni načini financiranja imajo prednosti 
in slabosti, svoje lastno financiranje omogoča neodvisnost, subvencije in državno 
financiranje pa so pogosto vzrok za vmešavanje dnevne politike v notranje cer-
kvene zadeve. Poseben izziv v Evropi so spremenjene družbene, kulturne in poli-
tične razmere, manjše število vernikov, ideologija sekularizma in migracije. Pre-
davanja in razprava po njih so pokazali več dejstev: nobene oblike financiranja 
Cerkve ni mogoče opredeliti kot najboljše ali je kot model prenesti v drugo okolje. 
Zaradi spremenjenih družbeno-kulturnih in verskih ozadij je v večini lokalnih Cer-
kva dosedanji način financiranja na preizkusu. Financiranje v Cerkvi ni samo sebi 
namen, gmotna vprašanja Cerkve je treba obravnavati v skladu z njenimi cilji in 
nameni in v okviru poslanstva, ki je Cerkvi zaupano.

Predavanja bodo v dopolnjeni obliki znanstvenih člankov izšla v knjigi pri založ-
bi Tyrolia v zbirki Teologija v kulturnem dialogu, zvezek št. 25. 

 Andrej Saje


