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2.13	 Kristjanofobija	 in	 kazniva	 dejanja	 zoper	 Katoliško	 cerkev	 v	
Sloveniji	
	
V	 Sloveniji	 narašča	 kristjanofobija	 ali	 protikrščansko	 delovanje,	 ki	 je	 izraz	 nestrpnosti,	
diskriminacije,	 vandalizma,	 strahu,	 odpora,	 izključevanja,	 sovraštva	 ali	 žalitev	 do	 krščanstva,	
krščanskih	 simbolov	 in	 vernikov.	 Izraz	 kristjanofobija	 označuje	 nerazumen	 strah	 in	 odpor	 do	
krščanstva,	zažiganje	križev,	skrunjenje	cerkva	in	kapelic	ter	druga	žaljiva	dejanja,	ki	se	pogosto	
skrijejo	 pod	 besedno	 zvezo	 »umetniški	 izraz«.	 Ob	 tem	 so	 skrb	 vzbujajoči	 primeri	 medijskega	
linča,	 širjenja	 predsodkov	 ter	 stigmatizacije	 kristjanov	 kot	 tudi	 politični	 in	 družbeni	 interesi	 iz	
ozadja,	ki	omejujejo	delovanje	verskih	skupnosti.	
	
V	nadaljevanju	so	popisani	primeri	kristjanofobije	za	leto	2016	ter	statistika	kaznivih	dejanj	zoper	
sakralne	objekte	v	obdobju	2006–2016.	
	

2.13.1	 Evidentirani	primeri	kristjonofobije	v	Sloveniji	v	letu	2016	
	

1. 	Vandalizem	na	kipu	bl.	 škofa	Antona	Slomška	pred	 tolminsko	 cerkvijo	 in	na	pročelju	
cerkve	v	Kobaridu	(8.	februar	2016)	

Neznanci	 so	v	Tolminu	s	sprejem	pobarvali	dva	doprsna	kipa:	kip	pisatelja	Cirila	Kosmača	pred	
tolminsko	knjižnico	in	kip	bl.	škofa	Antona	Slomška	pred	tolminsko	cerkvijo	(belo).	V	Kobaridu	so	
z	grafiti	na	pročelju	cerkve	izražali	sovražna	gesla	proti	cerkvenemu	zvonjenju.	
Povezava:	
http://primorske.si/Novice/Kronika/Vandali-so-precrtali--zvon-in--pobarvali-doprsna-k	
	

2. Stališče	Varuha	človekovih	pravic	v	RS	do	žrtev	splava	(7.	marec	2016)	
Varuhinja	 človekovih	pravic	Vlasta	Nussdorfer	 je	 v	Poslanici	 varuhinje	ob	mednarodnem	dnevu	
pravic	žensk	pred	8.	marcem	pietetno	molitev	za	žrtve	splava	označila	kot	»nasilje«:	»Varuhinja	
opozarja	 tudi	 na	 svojevrstno	�nasilje�	 nad	 že	 doseženimi	 pravicami	 žensk,	 ki	 se	 izvaja	 v	 obliki	
molitev	pred	ginekološko	kliniko	v	Ljubljani.	S	tem	se	celo	nadleguje	ženske	različnih	prepričanj,	
ki	so	že	tako	v	hudi	stiski,	nadlegovanje	pa	spada	med	oblike	diskriminacije.	Varuhinja	ponovno	
opozarja,	da	že	dosežene	ravni	varovanja	človekovih	pravic	ne	gre	zmanjševati	za	nobeno	ceno.	
Treba	si	je	kvečjemu	prizadevati,	da	svoje	pravice	dobijo	prav	vse	skupine	prebivalstva.«	
Povezavi:	
• http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/poslanica-

varuhinje-ob-mednarodnem-dnevu-pravic-
zensk/?cHash=4b2e8d0c523dc5e1a550d84c6e03fb56	

• http://24kul.si/varuhinja-privilegirancev	
	

3. Grafiti	na	stolnici	sv.	Nikolaja	v	Ljubljani	(8.	marec	2016)	
Neznani	 storilci	 so	 popisali	 desno	 stran	 ljubljanske	 stolnice	 s	 sovražnimi	 grafiti	 proti	 Katoliški	
cerkvi.	Vsebina	grafitov	kaže	na	nasprotovanje	stališču	Katoliške	cerkve,	ki	zagovarja	spoštovanje	
človekovega	 življenja	 in	 dostojanstva	 od	 naravnega	 spočetja	 do	 naravne	 smrti.	 Grafiti	 so	 se	
pojavili	 v	 času	 postne	molitvene	 pobude	 zasebnega	 Zavoda	Božji	 otroci.	Njegovi	 člani	 so	 pred	
ginekološko	kliniko	v	Ljubljani	v	postnem	času	tiho	molili	za	otroke,	umorjene	v	postopku	splava,	
in	njihove	starše.	
Povezavi:	
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• http://www.rtvslo.si/crna-kronika/policija-se-isce-avtorja-grafita-na-ljubljanski-
stolnici/387828	

• http://katoliska-cerkev.si/odzivi-na-versko-nestrpnost-v-ljubljani	
	
4. Sovražni	 napisi	 na	 frančiškanski	 cerkvi	 Marijinega	 oznanjenja	 na	 Tromostovju	 v	

Ljubljani	(10.	marec	2016)	
Neznani	 storilci	 so	 s	 sovražnimi	 napisi	 oskrunili	 fasado	 frančiškanske	 cerkve	 Marijinega	
oznanjenja	 na	 Tromostovju	 v	 Ljubljani.	 Podobno	 kakor	 v	 primeru	 vandalizma	 na	 ljubljanski	
stolnici	so	nasprotovali	stališču	Cerkve	do	spoštovanja	človekovega	življenja	 in	dostojanstva	od	
naravnega	spočetja	do	naravne	smrti.	Domneva	se,	da	so	na	delu	levičarske	skupine,	ki	so	že	na	
protestih	 v	 Ljubljani	 širile	 sovraštvo.	 Skrajna	 levičarska	 organizacija	 Iskra	 je	 namreč	 na	 svojem	
Facebook	 profilu	 napisala	 objavo,	 v	 kateri	 podpirajo	 sovražne	 napise	 na	 cerkvah	 in	 drugih	
objektih.	Grafite	imenujejo	»direktne	akcije	aktivistk	ob	dnevu	(delavnih)	žena«.	Napisali	so,	da	
njihova	dejanja	podpirajo	in	jim	ob	tem	čestitajo.	
Povezave:	
• http://nova24tv.si/slovenija/ljudje/foto-tarca-skrajnezev-tokrat-se-franciskanska-cerkev-to-

so-prvi-osumljenci/	
• https://www.domovina.je/nov-izbruh-verske-nestrpnosti-franciskani-naj-zlezejo-iz-njihovih-

vagin-grafit-tudi-pred-porodnisnico-foto/	
• http://katoliska-cerkev.si/odzivi-na-versko-nestrpnost-v-ljubljani	

	
5. Peticija	proti	civilnemu	gibanju	Zavod	Božji	otroci	(31.	maj	2016)	

Skupina	aktivistov	 in	 člani	 abortivnega	 lobija	 v	 Sloveniji	 so	podpisali	 peticijo	 zoper	Zavod	Božji	
otroci,	ki	ozavešča	o	dostojanstvu	človeka	od	spočetja	dalje	ter	pomaga	nosečim	ženskam.	Povod	
za	peticijo	zoper	Zavod	je	bila	molitev	za	življenje	nerojenih	otrok	pred	porodnišnico	v	Ljubljani	v	
okviru	 pobude	 Štirideset	 dni	 za	 življenje.	 Peticijo	 je	 skupina	 aktivistov	 naslovila	 na	 vlado	 in	
državni	 zbor	 z	 zahtevo,	 da	 se	 molitev	 pred	 porodnišnico	 prepove,	 češ	 da	 gre	 za	 dejanje,	
nasprotno	55.	členu	Ustave	RS,	ki	govori	o	tem,	da	je	odločanje	o	rojstvu	svojih	otrok	svobodno.	
Povezava:	
http://www.demokracija.si/komentar/ali-je-zacela-delovati-zloglasna-ideoloska-policija	

	
6. Vandalski	grafiti	na	stolnici	sv.	Danijela	v	Celju	(15.	junij	2016)	

Neznani	 storilci	 so	 s	 satanističnimi	 simboli	 in	 gesli	 popisali	 fasado,	 vhodna	 vrata	 in	 nagrobne	
spomenike	celjske	stolnice	sv.	Danijela.	Materialna	škoda	za	odstranitev	je	znašala	več	kot	3.000	
EUR.	
Povezavi:	
• http://www.delo.si/novice/kronika/celjsko-stolnico-popisali-z-zaljivimi-grafiti.html	
• http://www.24ur.com/novice/slovenija/celjsko-stolnico-popisali-z-zaljivimi-grafiti.html	

	
7. Članek	publicistke	Maje	Sunčič	Slovenska	Cerkev	je	v	veliki	krizi	v	tedniku	Reporter	(22.	

avgust	2016)	
Avtorica	 povzema	 žaljive	 članke	 o	 slovenskih	 škofih	 iz	 drugih	 medijev	 ter	 jih	 osebno	 krivi	 za	
finančni	polom	v	mariborski	nadškofiji.	Obenem	na	žaljiv	način	kritizira	delo	sedanjih	nadškofov	
in	brez	argumentov	piše	o	moralnem	propadu	Cerkve	na	Slovenskem.	
Povezava:	
http://www.reporter.si/slovenija/slovenska-cerkev-je-moralno-bankrotirala/63760	
	

8. Prijava	Zavoda	Živim	zaradi	predvajanja	filma	o	rojstvu	otroka	(7.	oktober	2016)	
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Politična	stranka	Socialni	demokrati	(SD)	je	na	Agencijo	za	komunikacijska	omrežja	in	storitve	RS	
oddala	prijavo	zoper	Zavod	Živim	s	trditvijo,	da	naj	bi	s	predvajanjem	filma	na	pročelju	cerkve	v	
Ljubljani	 kršili	 določbe	 zakona	 o	medijih.	Ministrstvo	 za	 kulturo	 RS	 in	Urad	 Varuha	 človekovih	
pravic	sta	ugotovila,	da	Zavod	Živim	v	ničemer	ne	krši	zakonov	ali	človekovega	dostojanstva.	Po	
oceni	 Varuha	 človekovih	 pravic	 Zavod	 ne	 krši	 pravic	 posameznikov,	 saj	 poziva	 k	 spoštovanju	
življenja,	kar	je	človekova	pravica.	Župan	Zoran	Jankovič	je	pozval	Cerkev,	naj	preneha	predvajati	
omenjeni	 film,	 ter	 s	 tem	 v	 imenu	 državne	 ustanove	 neposredno	 pozival	 k	 protiustavnemu	
omejevanju	svobode	delovanja	Katoliške	cerkve.	
Povezavi:	

• https://www.sta.si/2311384/sd-oddala-prijavo-zoper-zavod-zivim	
• https://www.rtvslo.si/slovenija/sd-zaradi-predvajanja-filma-cudez-zivljenja-prijavil-

zavod-zivim/404540	
	

9. Stigmatizacija	Cerkve	ob	zakonitem	vračilu	krivično	odvzetega	premoženja	
Katoliški	 Cerkvi	 v	 Sloveniji	 je	 komunistična	 oblast	 po	 2.	 svetovni	 vojni	 krivično	 in	 protipravno	
odvzela	 skoraj	 vse	 premoženje.	 Med	 številnimi	 nepremičninami	 so	 bili	 tudi	 gozdovi,	 ki	 jih	 je	
država	 skladno	 z	 Zakonom	o	denacionalizaciji,	 sprejetim	decembra	 leta	1991,	 začela	postopno	
vračati.	Leta	2016	so	ostali	nerešeni	še	nekateri	postopki	v	vrednosti	več	deset	milijonov	evrov,	
zato	 bo	 morala	 država	 plačati	 nadomestilo	 zaradi	 nezmožnosti	 uporabe	 nepremičnine	 ter	
zakonite	 zamudne	 obresti.	 Poleg	 pravnega	 zavlačevanja	 postopkov	 je	 sedaj	 Cerkev	 kot	
upravičenka	 deležna	 še	 javne	 stigmatizacije	 in	 šikaniranja.	 Nekateri	 novinarji	 so	 predstavili	
zakonsko	 utemeljeno	 odškodnino	 kot	 neupravičeno	 bogatenje.	 Čeprav	 je	 sklep	 sodišča	 iz	
novembra	2015	 in	 je	Sklad	kmetijskih	zemljišč	 izplačal	prvih	5	milijonov	 februarja	2016,	novica	
prihaja	v	 javnost	 ravno	v	 trenutku	pokopa	žrtev	komunističnega	nasilja	 iz	Hude	 jame	 in	v	času	
molitve	za	nerojene	otroke.	
Povezavi:	

• http://www.rtvslo.si/slovenija/nadskofiji-milijoni-evrov-zaradi-denacionalizacijskih-
zamud/404574	

• http://www.24ur.com/novice/slovenija/ljubljanski-nadskofiji-16-milijonov-evrov-zaradi-
denacionalizacijskih-zamud.html	

		
10. 	Vandalizem	na	 frančiškanski	 cerkvi	 ob	predvajanju	 filma	Čudež	 življenja	 (10.	oktober	

2016)	
Film	Čudež	 življenja	 o	 razvoju	 otroka	 v	maternici	 od	 spočetja	 do	 rojstva	 je	 v	 Tednu	 otroka	 na	
pročelju	 frančiškanske	 cerkve	 prikazoval	 zavod	 Živim.	 Projekcija	 je	 sprožila	 močan	 odpor	
slovenskih	 feministk	 in	 liberalnih	 aktivistov.	 Ker	 v	 njem	 vidijo	 »prefinjeno	 propagando«	 proti	
splavu,	so	njegovo	predvajanje	skušali	prepovedati,	a	neuspešno.	Zato	so	se	nekateri	izmed	njih	
zatekli	 k	 že	 znanim	 ilegalnim	 metodam	 iznakaženja	 z	 grafiti,	 katerih	 tarča	 so	 v	 Sloveniji	
najpogosteje	zidovi	katoliških	cerkva.	Vandalizem	in	grafiti	so	se	pojavili	na	frančiškanski	cerkvi,	
ko	je	zavod	Živim	zaključil	predvajanje	za	nekatere	spornega	videa.	
Povezavi:	
• https://www.domovina.je/na-zidovih-franciskanov-grafiti-proti-splavu-v-argentini-nad-

katedralo-z-golim-oprsjem-steklenicami-in-kamenjem/	
• http://radio.ognjisce.si/sl/183/slovenija/21956/	
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2.13.2	 Ropi,	tatvine,	vlomi	in	druga	kazniva	dejanja	zoper	objekte	ali	osebe	Katoliške	cerkve	v	
Sloveniji36	
	
Slovenski	 duhovniki	 postajajo	 vse	 pogosteje	 tarče	 napadov,	 ropov	 in	 tatvin,	 zato	 letos	 prvič	
objavljamo	 tabelo	 s	 statistiko	 kaznivih	 dejanj,	 ki	 jih	 je	 obravnavala	 policija	 po	 izbranem	
podrobnem	prizorišču	»cerkev,	župnišče,	kapelica«	v	letih	2005–2016	po	posameznih	PU.	
	
V	zadnjih	desetih	letih	se	je	v	slovenskih	sakralnih	prostorih	zgodilo	več	kot	2.300	kaznivih	dejanj.	
	

Število	kaznivih	dejanj/leto	

Policijska	uprava	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Skupna	
vsota	

PU	CELJE	 17	 66	 34	 51	 13	 33	 54	 16	 25	 8	 16	 17	 350	

PU	KOPER	 12	 4	 3	 18	 10	 12	 4	 4	 8	 3	 9	 7	 94	

PU	KRANJ		 5	 13	 8	 16	 26	 18	 36	 41	 22	 3	 18	 23	 229	

PU	LJUBLJANA		 47	 78	 78	 58	 46	 83	 104	 66	 82	 55	 65	 46	 808	

PU	MARIBOR		 19	 19	 31	 44	 31	 56	 101	 40	 26	 11	 15	 14	 407	
PU	MURSKA	
SOBOTA		

9	 12	 14	 4	 10	 8	 8	 8	 9	 7	 3	 4	 96	

PU	NOVA	GORICA		 1	 6	 4	 15	 30	 20	 7	 7	 10	 11	 9	 25	 145	

PU	NOVO	MESTO		 13	 29	 16	 13	 16	 22	 16	 27	 28	 14	 23	 14	 231	

Skupna	vsota	 123	 227	 188	 219	 182	 252	 330	 209	 210	 112	 158	 150	 2.360	

	
Podatki	za	leto	2016	so	iz	tekoče	baze	in	prikazujejo	stanje	na	dan	19.	10.	2016.	

	

                                                
36	Vir:	Ministrstvo	za	notranje	zadeve	RS,	Policija;	tabele	zajemajo	podatke	za	objekte	vseh	krščanskih	Cerkva	v	
Sloveniji.	


