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#številke #dejstva #statistika #mladi
#osebe #karitas #izobraževanje
#zakramenti #prostovoljstvo #poročilo

6 škofij
60 dekanij
697 župnij
1.507.477 katoličanov

71,48 % prebivalstva

2.901 cerkva in kapel

12 škofov

Osebe v
Katoliški
cerkvi

733 škofijskih duhovnikov
264 duhovnikov redovnikov
997 vseh duhovnikov
37 stalnih diakonov
433 redovnic
652 laiških katehistov in
katehistinj
9.800 prostovoljcev Karitas
73.403 veroučencev

4.094 vpisanih v katoliške šole - od teh:
1.555 otrok v katoliških vrtcih
2.187 otrok in dijakov v osnovnih in
srednjih šolah
361
študentov
ustanovah

v

visokošolskih

2,03 % delež dijakov v katoliških
srednjih šolah v Sloveniji
0,3 % delež učencev v katoliških
osnovnih šolah v Sloveniji

Katoliški vzgojno-izobraževalni
in socialni zavodi
2 visokošolska
zavoda
12 študentskih
domov
4 dijaški domovi
4 katoliške gimnazije

2 katoliški osnovni šoli

10 glasbenih šol

20 vrtcev

14 domov za ostarele

ZAKRAMENTI
7.332 krstov

8.315 prvih obhajil

1.664 cerkvenih porok

6 novomašnikov

Ustavno sodišče RS je
ugotovilo, da ustavno načelo
ločitve države in verskih
skupnosti pomeni, da je
dovoljena materialna pomoč
države Cerkvam in drugim
verskim skupnostim, ko
opravljajo splošno
družbenokoristno dejavnost.

Dejstva o
financiranju
Katoliške
cerkve v
Sloveniji

Državno sofinanciranje 48 %
socialnih prispevkov verskih
delavcev pomeni socialno
varnost verskih delavcev v
tistem delu, ko opravljajo
splošno družbenokoristno
dejavnost.
Versko dejavnost
Katoliška cerkev in njene
pravne osebe financirajo
izključno s prostovoljnimi
darovi vernikov in
donacijami.

Sakralna kulturna
dediščina
slovenske kulturne
dediščine je v lasti
Katoliške cerkve

Letni državni delež
sofinanciranja verskih skupnosti
je 0,8 € na posameznega člana,
kar je najnižji delež v EU.

6.157

80 %

19,1%

(nad)škofijski arhivi

cerkva, kapelic,
znamenj in drugih
sakralnih enot v
Sloveniji

povprečje deleža
državnih sredstev za
obnovo sakralne
kulturne dediščine
1992-2016

3
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Muzej krščanstva na
Slovenskem

Mreža Karitas v
letu 2020
450

župnijskih in
območnih
Karitas

oseb v stiski je
prejelo materialno pomoč

9.800

prostovoljcev

razdeljenih ton
pomoči

517.460

ur
prostovoljnega
dela

otrok, ki so
prejeli šolske
potrebščine

11.963

otrok in
starejših je
letovalo na
morju

pomoč
odvisnikom

129

darovi
donatorjev za
realizacijo
programov

razmerje med
zaposlenimi in
prostovoljci
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568
42 %

6,4

odhodki za
splošne
vsi odhodki v letu
dobrodelne
2020
programe (v
(v milijonih evrov)
milijonih evrov)

120.300

3.190

10,8

KARITAS 2010-2020
Razdeljenih preko
34 milijonov kg
hrane

Opravljenih preko
5 milijonov ur
prostovoljnega
dela
Več kot 490.000
starejših je prejelo
pomoč in obisk

Pomoč je prejelo
več kot 200.000
družin

Pomoč več kot
250.000 osebam v
Afriki
Skupna vrednost
splošnih
dobrodelnih
programov
78.825.514,23 €

