
737737Nove doktorice in novi doktorji znanosti

Andrej Naglič

Redefinicija odnosa med državo in verskimi skupnostmi v Sloveniji: Poskus 
znanstvene utemeljitve izvršilno-upravnih tez iz leta 2010 in njihova kritična 
presoja. Doktorska disertacija. Mentor: Andrej Saje. Teološka fakulteta Univer-
ze v Ljubljani, 2016. 254 + XII str. 

Andrej Naglič je za raziskovalni predmet izbral aktualno temo odnosa med drža-
vo in verskimi skupnostmi v Sloveniji s posebnim ozirom na poskus redefinicije ob-
stoječega Zakona o verski svobodi (ZVS), ki je stopil v veljavo leta 2007. Tri leta ka-
sneje je del levo usmerjene politike omenjeni zakon, ki skupaj z obstoječo ustavo in 
ostalimi zakoni zagotavlja uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji (RS) 
kot temeljne človeške pravice v vsej njeni razsežnosti, začel postavljati pod vprašaj. 
Avtor v uvodu (1–13) poudarja, da je ZVS za sodelovanje med državo in verskimi 
skupnostmi ključnega pomena, sprejetje predlogov za njegovo redefinicijo pa bi 
lahko obstoječe standarde verske svobode znižalo. Teze za redefinicijo temeljijo na 
predpostavki, da je treba obstoječi zakon popolnoma predelati oziroma v zakono-
dajni postopek vložiti nov predlog zakona, s čimer naj bi bile odpravljene domnevne 
protiustavne praznine in neurejenosti pravnega položaja svetovnonazorskih skupno-
sti. Hkrati naj bi bili odpravljeni kriteriji za registracijo verskih skupnosti, ki naj bi jim 
po novem bila omogočena tudi pridobitna dejavnost. Z novim zakonom naj bi se 
uveljavila prepoved istovetenja države in verskih skupnosti, poenotilo financiranje 
verskih skupnosti in natančno opredelilo zaposlovanje njihovih članov. Avtor v raz-
iskavi izhaja iz predpostavke, da je potrditev ali zavrnitev omenjenih tez za redefini-
cijo pri nadaljnjem zagotavljanju verske svobode v RS bistvenega pomena. Z analizo 
želi preveriti njihovo koherentnost in dejansko skladnost z ustavo ter splošno spre-
jetimi standardi verske svobode v demokratičnem svetu zahodne kulture. Delo želi 
usmeriti k oblikovanju predlogov za dopolnitev obstoječe pravne ureditve odnosa 
med državo in verskimi skupnostmi. 

Prvo poglavje (14–49) obravnava polpreteklo zgodovino oziroma razvoj verske 
svobode ter odnos med državo in verskimi skupnostmi v nekdanji Jugoslaviji in de-
mokratični RS. V času po drugi svetovni vojni je bila vera opredeljena kot zasebna 
stvar, takratna totalitarna oblast pa je vršila močan nadzor in represijo še posebej 
nad Katoliško Cerkvijo. Pritisk se je začel postopoma zmanjševati po vzpostavitvi 
diplomatskih odnosov med Jugoslavijo in Svetim sedežem v letu 1966. V času de-
mokratizacije in osamosvajanja Slovenije je bil v veljavi že dalj časa obstoječi in 
zastareli zakon o verskih skupnosti, ki je bil potreben temeljite prenove. Nova de-
mokratična Ustava RS je začrtala temelje verski svobodi predvsem v čl. 7. in 41, za 
urejanje medsebojnih razmerij med državo in Katoliško Cerkvijo v Sloveniji pa je 
temeljnega pomena tudi Sporazum med RS in Svetim sedežem, ki je bil podpisan 
leta 2001 in ratificiran leta 2004. Avtor v nadaljevanju analizira predmet varstva 
verske svobode in njeno povezanost z drugimi načeli in pravicami, vsebino pravice, 
način njenega uresničevanja ter odnos med pozitivno in negativno ravnjo uresni-



738 Bogoslovni vestnik 76 (2016) • 3/4

čevanja te pravice. Pri tem izpostavlja obveznost države, da pravico verske svobode 
ščiti, jo omogoča in da se konkretno v življenje cerkva in verskih skupnosti ne vme-
šava. Država in verske skupnosti so ločene, kar pa ne pomeni izločitve, temveč zgolj 
razmejitev pristojnosti, pri čemer sta obe partnerici zavezani k spoštovanju avto-
nomije druga druge in k prizadevanju za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj. 
Verske skupnosti so med seboj enakopravne, niso pa enake, vendar to ni ovira za 
njihovo sodelovanje. Za državo so koristne in predstavljajo del civilne družbe, ki 
prispeva k skupnemu dobremu. Njihovo delovanje je svobodno in javnosti znano.

Drugo poglavje (50–221), ki je v nalogi osrednje, analizira načrt redefinicije od-
nosa med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi iz leta 2010. Avtor 
kritično prikazuje, na kakšen način oziroma s katerimi akti so posamezni izvršilno-
upravni in zakonodajno-politični akterji poskušali spremeniti obstoječe razmerje 
med državo in cerkvami ali drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji. Dokumenti 
redefinicije so predstavljeni v kronološkem vrstnem redu, tj. glede na čas svojega 
nastanka. Teze za redefinicijo so nato podvržene pravnosistemski, primerjalnoprav-
ni in aksiološki analizi ter primerjane s splošno sprejetimi standardi verske svobode 
in ureditvijo tega področja v drugih državah. S tem je pokazano, da je bil poskus 
redefinicije dalj časa trajajoč ter med različnimi dejavniki usklajen upravni, zako-
nodajni in politični projekt. Akti, s katerimi so izvršilnoupravni in zakonodajno-po-
litični akterji k poskusu redefinicije odnosa med državo in cerkvami ali drugimi 
verskimi skupnostmi pristopili, obsegajo naslednje dokumente: Analizo ustavno-
-sodne presoje ZVS, Teze za novi zakon o verskih in svetovnonazorskih skupnostih, 
Javno razpravo o izhodiščih za prenovo ZVS, prvi Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZVS (in amandmaje k temu predlogu), drugi Predlog zakona o spre-
membah in dopolnitvah ZVS (in amandmaje k temu predlogu) in tretji Predlog za-
kona o spremembah in dopolnitvah ZVS.

Kandidat v sklepu disertacije (222–234) ugotavlja, da poskusi sprememb zako-
nodaje na področju verske svobode odstopajo od veljavnih zakonskih normativov 
v RS in da bi s predlaganimi spremembami v nasprotju z Ustavo pretirano posegli 
na področje avtonomije verskih skupnosti. Predlagana redefinicija ne izpolnjuje 
zahtev oziroma standardov normativne dejavnosti, ki veljajo v RS. Predlogi za spre-
membe so posegli na področje identitete cerkva in drugih verskih skupnosti in bi z 
načrtovanimi spremembami denimo glede njihove registracije, izvajanja verske 
dejavnosti, financiranja, zaposlovanja, uporabe verskih objektov, spoštovanja ver-
skih praznikov itd. nedopustno omejili njihovo delovanje. Uveljavitev takšne zako-
nodaje bi po ugotovitvah avtorja obstoječo ureditev ter že uveljavljene in splošno 
sprejete standarde verske svobode v RS korenito spremenila in poslabšala. 

Na koncu je disertaciji na desetih straneh dodana preglednica o ureditvi odno-
sov med državo in verskimi skupnostmi v 197 državah sveta. Delo je opremljeno z 
ustreznimi referencami in ima povzetek v slovenskem ter angleškem jeziku. Prilo-
žene so tudi pomembnejše ustavne in mednarodnopravne določbe o svobodi ve-
roizpovedi. Doktorska disertacija je novost; kot prva takšna temeljita znanstvena 
raziskava pri nas predstavlja pomemben prispevek k izboljšanju standardov verske 
svobode v Republiki Sloveniji. Andrej Saje


