Št. 53/20
Ljubljana, 9. marec 2020

Navodilo Slovenske škofovske konference o računovodenju sestavnih delov
Katoliške cerkve v Sloveniji (verskih organizacij) pri opravljanju
nepridobitnega dela verske oz. pastoralne dejavnosti1
1. člen
To navodilo izhaja iz določb Pravilnika o verski dejavnosti, 2 objavljenem v Sporočilih
slovenskih škofij, z namenom natančnejše opredelitve računovodenja v sestavnih delih
Katoliške cerkve v Sloveniji (verske organizacije)3 pri opravljanju nepridobitnega dela verske
oz. pastoralne dejavnosti,4 ki se ne opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička in s katere
Navodilo so pripravili in dopolnili: dr. Andrej Naglič, dr. Tatjana Horvat, Andrej Pavlič, Jožica Podgoršek,
Rajko Vinčec, dr. Matjaž Prusnik.
2
Prim.
Pravilnik
o
verski
dejavnosti,
v:
https://katoliskacerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Pravilnik%20o%20verski%20dejavnosti%
202019%20-%20dopolnjen.pdf
3
Sestavni deli Katoliške cerkve (verske organizacije) so teritorialni in personalni. Teritorialni so zlasti regija,
pokrajina, nadškofija, škofija, arhidiakonat, naddekanat, dekanija, opatija, provinca, (ozemeljska) prelatura,
apostolski vikariat, apostolska prefektura, apostolska administratura, nadžupnija, župnija in kakor župnija.
Personalni pa so zlasti red, družba, ustanova, samostan, priorat, vikariat (vojaški), provincialat, inšpektorat,
(osebna) prelatura, bratovščina, gibanje, združenje, (osebna) župnija (bolniška, študentska), (osebna) kakor
župnija, kapitelj, ordinariat, semenišče, konferenca, komisija, svet, odbor, urad, karitas (škofijska, območna,
dekanijska, župnijska), ustanove posvečenega življenja, družbe apostolskega življenja, tretji redovi,
nadbratovščine, bratovščine, pobožne zveze, redovne hiše, kapitlji, duhovna gibanja idr.
4
Nepridobitni del verske oz. pastoralne dejavnosti obsega zlasti: izdajanje zakonodajnih, izvršilnoupravnih in
sodnih aktov cerkvene institucije; podeljevanje cerkvenih služb, nadzorovanje izvrševanja in razrešitve od teh
služb; izvajanje sodnih postopkov na cerkvenih sodiščih za notranje cerkveno področje; reševanje cerkvenih
upravnih sporov; obhajanje zakramentov (krst, birma, evharistija, pokora, bolniško maziljenje, sveti red, sveti
zakon); obhajanje zakramentalov (posvetitve, blagoslovi, pogrebna opravila, češčenja, zaobljube, prisege in
podobno); javna molitev (molitveno bogoslužje, obhajanje bogoslužja Božje besede, procesije, pritrkavanje in
drugo pastoralno zvonjenje cerkvenih zvonov, romanja in druga obredna zbiranja vernikov); samoposvetitvena
dejanja vernikov (molitev, meditacija, kontemplacija in druge oblike pobožnih vaj – vključno z oblikami dela in
dejanj, lastnih karizmam cerkvenih institucij); ohranjanje avtonomije svetih krajev (cerkve, kapele, oratoriji,
svetišča, oltarji, pokopališča, verska znamenja in podobno); obhajanje svetih časov po bogoslužnem koledarju
(cerkveni prazniki različnih stopenj, sveti časi, spokorni dnevi ipd.); oznanjevanje vere in skrb za vsestransko
strokovno izpopolnjevanje verskih uslužbencev; ustanavljanje in vodenje cerkvenih šol in drugih vzgojnoizobraževalnih, raziskovalnih in kulturno-umetniških institucij; širjenje verskega in socialnega nauka ter kulture
miru in spoštovanja stvarstva ter sodelovanja po komunikacijskih sredstvih in medijih; organizacija, vodenje in
upravljanje domov duhovnosti, duhovnih vaj, duhovno-izobraževalnih skupin ipd.; ustanavljanje in delovanje
organizacij za dobrodelne in humanitarne namene; zbiranje in upravljanje sredstev za dobrodelne in humanitarne
namene; skrb za prostovoljstvo in vzgojo sodelavcev; skrb za reveže, bolnike, vdove, sirote in marginalizirane
družbene skupine; oskrbovanje ostarelih in osamljenih; skrb za vse ljudi, ki potrebujejo pomoč; delo stalnih
diakonov, ključarjev, mežnarjev, zakristanov, članov župnijskih pastoralnih svetov, članov gospodarskih svetov,
katehistov, organistov, pevcev, zborovodij, pritrkovalcev, animatorjev skupin, voditeljev skupin, bralcev beril,
ministrantov, skavtov, čistilcev cerkva, krasilcev cerkva, župnijskih kuharic oz. gospodinj; nepridobitno
upravljanje cerkvenega premoženja oz. razpolaganje s premičninami, nepremičninami in pravicami ter
1
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opravljanjem se ne konkurira na trgu z drugimi osebami ter se ne izkrivlja konkurenca. Gre za
praktične rešitve o strokovnem ravnanju na področju računovodenja verskih organizacij z
lastno državnopravno osebnostjo sui generis5 in z določenimi posebnostmi pri poslovanju, ki
jih trenutna Slovenska zakonodaja in računovodski standardi ne zajemajo oz. ne urejajo dovolj
natančno. Določbe tega navodila so lahko osnova za obsežnejši pravilnik o računovodenju
celotne (nepridobitne in pridobitne) dejavnosti verskih organizacij, kontnega načrta in
obrazcev za evidentiranje poslovnih dogodkov (npr. verodostojnih listin o posameznih
vplačilih in izplačilih).
2. člen
Prihodki nepridobitnega dela verske oz. pastoralne dejavnosti verskih organizacij (z
upoštevanjem računovodskega načela »po nastanku poslovnega dogodka«) so:
1. donacije6 (intencije in štolnine plačane na bančni račun verskih organizacij, prejemki
iz cerkvenih skladov med verskimi organizacijami, 7 prejemki s strani podrejenih
verskih organizacij, 8 prostovoljni prispevki za verski tisk, prostovoljni prispevki za
sveče, prostovoljni prispevki za nabožne predmete, prostovoljni prispevki za obnovo
verskih nepremičnin 9 ali premičnin, prostovoljni prispevki za verske oz. pastoralne
tečaje in dogodke, prostovoljni prispevki za verouk, prostovoljni prispevki za duhovne
vaje, prostovoljni prispevki za koncerte in razstave ter druge kulturne dogodke ali
prireditve, prostovoljni prispevki za cerkveni arhiv);10
2. ostali prostovoljni prispevki11 (pušice, ofri ipd.);12
3. namenitev dela dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini;
4. izplačila v denarju in naravi, ki za pravne osebe pomenijo davčno olajšavo v skladu z
Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb;

zagotavljanje blaga in storitev za opravljanje vodstvene, posvečevalne in učiteljske službe ter dobrodelnosti
cerkvenih institucij ali verskih uslužbencev.
5
Sui generis državnopravno osebnost sestavnih delov Katoliške cerkve (verskih organizacij) potrjuje odločba
Ustavnega sodišča Republike Slovenije Rm-1/02-21 z dne 19. 11. 2003.
6
Donacije vsebujejo v naprej oz. predhodno spodbujane vrednosti darovanja.
7
Izplačila iz cerkvenih skladov ne smejo vsebovati elementov posojila oz. dolžnosti vračila ali zaračunavanja
obresti (npr. škodni sklad, solidarnostna pomoč), sicer gre za prihodke in odhodke pridobitne dejavnosti, ki se
opravlja na trgu.
8
Npr. obveze, prispevki in nabirke, ki jih na osnovi kanonskega prava župnije odvajajo na škofijo.
9
Verske nepremičnine so zlasti: sveti kraji, ki so z obredom posvetitve ali blagoslovitve izvzeti iz svetne rabe
in določeni za bogočastje (cerkve, kapele, svetišča, molilnice, pokopališča, stavbe ali njihovi deli za opravljanje
verskih obredov); župnišča, ordinariati/škofije/nadškofije, proštije, kaplanije, mežnarije, samostani, redovne hiše,
centri duhovnih vaj, pastoralni domovi, prostori za pastoralno dejavnost; od pristojne cerkvene oblasti
ustanovljeni vrtci, šole, dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele, muzeji, knjižnice, kulturni domovi,
dvorane za družabne prireditve ali športne dvorane, stavbe oziroma njihovi deli za izobraževanje ali
znanstvenoraziskovalno delo.
10
Spada pod alinejo ena prvega odstavka 3. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
Ministrstva za finance Republike Slovenije (donacije), v povezavi z njegovim 5. členom. Vezano na Priporočeni
enotni kontni načrt Slovenskega inštituta za revizijo spada pod konto 784 – Donacije.
11
Prostovoljni prispevki ne vsebujejo v naprej oz. predhodno spodbujane vrednosti darovanja.
12
Spada pod alinejo ena prvega odstavka 3. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
Ministrstva za finance Republike Slovenije (donacije), v povezavi z njegovim 5. členom. Vezano na Priporočeni
enotni kontni načrt Slovenskega inštituta za revizijo spada pod konto 784 – Donacije.
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5. dotacije13 (namenska državna finančna pomoč za plačilo prispevkov zavarovancev za
socialno varnost verskih uslužbencev; namenska nepovratna sredstva iz državnega
proračuna ali občinskih proračunov za opravljanje verske oz. pastoralne dejavnosti;
namenska državna ali občinska sredstva za karitativno dejavnost);14
6. dediščine in darila, namenjena opravljanju verske oz. pastoralne dejavnosti, v skladu z
Zakonom o davku na dediščine in darila (oporočna namenila, namenjanje plače
zaposlenih ali pokojnine upokojenih redovnikov redovni skupnosti lastne
inkardinacije);15
7. odškodnine na podlagi Zakona o denacionalizaciji in ostala nadomestila za zmanjšano
vrednost osnovnih sredstev za opravljanje verske dejavnosti (odškodnine iz naslova
služnostnih pravic, zavarovalnine).16
3. člen
Odhodki za opravljanje nepridobitnega dela verske oz. pastoralne dejavnosti verskih
organizacij (z upoštevanjem računovodskega načela »po nastanku poslovnega dogodka«) so:
1. dohodki verskih uslužbencev (škofov, duhovnikov, redovnikov) v skladu z Uredbo o
določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo (intencije
in štolnine izplačane z bančnega računa verske organizacije, zavarovanja, socialna
pomoč oz. dodatki);
2. dokumentirani stroški prevoza, nočitve in dnevnic verskih uslužbence17 pri opravljanju
nepridobitne verske oz. pastoralne dejavnosti, in sicer do višine, ki je določena z
Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja;
3. dokumentirani stroški izobraževanja verskih uslužbencev za opravljanje verske oz.
pastoralne dejavnosti (bivanje v bogoslovnem semenišču, visokošolski teološki študij
s področja verske oz. pastoralne dejavnosti, vseživljenjsko versko oz. pastoralno
izobraževanje);
13

Dotacije so vsakovrstna javna sredstva (državna, občinska, evropska).
Spada pod alinejo sedem prvega odstavka 3. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
Ministrstva za finance Republike Slovenije (namenska javna sredstva), v povezavi z njegovim 5. členom. Vezano
na Priporočeni enotni kontni načrt Slovenskega inštituta za revizijo spada pod konto 785 – Subvencije, dotacije
in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki.
15
Spada pod alinejo tri prvega odstavka 3. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
Ministrstva za finance Republike Slovenije (volila in dediščine), v povezavi z njegovim 5. členom. Vezano na
Priporočeni enotni kontni načrt Slovenskega inštituta za revizijo spada pod konto 789 – Ostali prihodki, ki niso
povezani s poslovnimi učinki.
16
Sem ne spadajo nadomestila za zmanjšano vrednost osnovnih sredstev, ki so v funkciji opravljanja pridobitne
dejavnosti sestavnih delov Katoliške cerkve (verskih organizacij). Vezano na Priporočeni enotni kontni načrt
Slovenskega inštituta za revizijo spada pod konto 786 – Odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki.
17
Verski uslužbenci so: fizične osebe, ki so zaznamovane z zakramentom svetega reda, jih vežejo različne oblike
redovnih zaobljub ali so v poslanstvo Katoliške cerkve vpete na drug način, ki izkazuje značaj teološko-bibličnopravne vezi s cerkveno institucijo; pripravniki za izvrševanje poslanstva verskega uslužbenca; fizične osebe, ki s
svojim delovanjem omogočajo drugim osebam nemoteno opravljanje verske dejavnosti in tovrstno poslanstvo
opravljajo kot svojo izključno dejavnost; fizične osebe, ki sodelujejo pri doseganju verskih in z njimi povezanih
ciljev Katoliške cerkve, kot npr. ključarji, mežnarji, zakristani, člani župnijskih pastoralnih svetov, člani
gospodarskih svetov, katehisti, organisti, pevci, zborovodje, pritrkovalci, animatorji skupin, voditelji skupin,
bralci beril, ministranti, skavti, čistilke cerkva, krasilke cerkva, župnijske kuharice oziroma gospodinje idr.
14
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4. pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe prejmejo od škofijskih in župnijskih
karitas kot organizacij, ki imajo v skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike
Slovenije Up-217/14-22 z dne 7. 2. 2018 status, ki je izenačen s statusom humanitarnih
organizacij na podlagi zakona, ki ureja humanitarne organizacije;
5. stroški blaga in storitev za opravljanje verske oz. pastoralne dejavnosti (hostije, sveče,
oznanila, brošure, romanja, pogostitve, darila, poklicna poraba duhovnikov in
redovnikov, obratovanje verskih nepremičnin, drobni inventar za versko oz. pastoralno
dejavnost);
6. tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev za opravljanje verske oz.
pastoralne dejavnosti;
7. podpora med verskimi organizacijami za ohranjanje statusa registriranega sestavnega
dela ali omogočanja opravljanja verske oz. pastoralne dejavnosti (izdatki za cerkvene
sklade med verskimi organizacijami,18 izdatki nadrejeni verski organizaciji19).
4. člen
Prihodki in odhodki nepridobitnega dela verske oz. pastoralne dejavnosti verskih organizacij
se štejejo za nepridobitne tudi pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, razen v delu za
katerega zakon po katerem se obdavčuje dohodek in njegovi podzakonski predpisi izrecno
določajo drugače.
5. člen
Če odhodkov verskih organizacij za opravljanje nepridobitnega dela njihove verske oz.
pastoralne dejavnosti ni mogoče neposredno določiti, se naredi njihova razmejitev, in sicer z
določitvijo sodil za razvrščanje odhodkov nepridobitnega dela verske oz. pastoralne dejavnosti
od celotnih odhodkov. 20 Tovrstna sodila morajo biti vsebinsko in strokovno utemeljena v
internih aktih verskih organizacij.
6. člen
Verske organizacije oddajajo obračun davka od dohodka pravnih oseb, skupaj z bilanco stanja
in izkazom poslovnega izida.21 Pri tem in izključno za ta namen se osnovna sredstva v bilanci
stanja vrednotijo po nabavni vrednosti, kjer je nabavna vrednost razvidna iz knjigovodskih
listin ter poslovnih knjig in temu ustreznih izplačil preko bančnih računov.22 Kjer nabavna
vrednost osnovnih sredstev iz knjigovodskih listin ni razvidna, se osnovna sredstva vrednotijo
po ocenjeni vrednosti. Pri nepremičninah se za ocenjeno vrednost šteje posplošena vrednost
18

Prim. op. št. 8.
Prim. op. št. 9.
20
Npr. z izračunom oz. določitvijo količine ali deleža časovnih, površinskih ipd. enot, ki izražajo vključenost
posameznih osnovnih sredstev sestavnega dela Katoliške cerkve (verske organizacije) v nepridobitni del verske
oz. pastoralne dejavnosti.
21
Za poslovno leto 2019 sestavni deli Katoliške cerkve (verske organizacije) oddajo vsaj obračun davka od
dohodka pravnih oseb skupaj s priloženim pojasnilom prihodkov, če bilance stanja in izkaz poslovnega izida niso
v stanju pravočasno izdelati in priložiti.
22 Uporaba nabavne vrednosti, ki izhaja iz razpoložljivih verodostojnih listin, je osnova za popis oz.
spremljanja stanja inventarja verskih organizacij.
19
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Geodetske uprave Republike Slovenije. 23 Informacijo o posplošeni vrednosti osnovnih
sredstev verskih organizacij v zbirni obliki od Geodetske uprave Republike Slovenije pridobijo
ekonomati verskih organizacij.24
7. člen
Ne glede na dejstvo, da nepremičnin za versko oz. pastoralno dejavnost zaradi njihove verske
oz. pastoralne rabe, prevladujočega značaja sakralne kulturne dediščine in dejanske izvzetosti
iz pravnega prometa ni mogoče realno vrednotiti, potek časa in redno ter investicijsko
vzdrževanje vpliva na njihovo vrednotenje, vendar zgolj oz. omejeno za potrebe računovodenja
in ne tudi ostalih javnopravnih obveznosti.25
8. člen
Socialno ali drugače ogrožene osebe lahko prejmejo finančno pomoč od karitas le v primeru,
da imajo te karitas lastno državnopravno osebnost.26 Lastna državnopravna osebnost karitas je
namreč pogoj za izenačitev njihovega statusa s statusom humanitarnih organizacij na podlagi
zakona, ki ureja humanitarne organizacije, kar omogoča odločba Ustavnega sodišča Republike
Slovenije Up-217/14-22 z dne 7. 2. 2018.
9. člen
Vplačila in izplačila prihodkov ter odhodkov nepridobitnega dela verske oz. pastoralne
dejavnosti morajo biti izvedena preko verodostojne listine oz. na dokumentirani
cerkvenopravni ali državnopravni podlagi (odločbe, pravilniki, pogodbe, računi).
10. člen
Če verska organizacija tri leta zaporedoma prihodke ustvarja izključno iz pridobitne dejavnosti,
mora v naslednjem poslovnem letu opravljanje in fakturiranje pridobitne dejavnosti prenesti
na lastno ali drugo pravno osebo, ki je registrirana za opravljanje pridobitne dejavnosti.27
11. člen
23

Mnenje o skladnosti oz. ustreznosti posplošene vrednosti Geodetske uprave Republike Slovenije s pošteno
vrednostjo poda tudi Slovenski inštitut za revizijo.
24 Uporaba nabavne in ocenjene vrednosti v skladu z določbo tega člena ne velja avtomatično tudi za ostale
javnopravne potrebe, kot je npr. obdavčitev nepremičnin.
25
Slovenski računovodski standardi določajo, da se vzdrževanje osnovnih sredstev (tudi nepremičnin), ki ne
povečuje njihove vrednosti, šteje za odhodek oz. strošek tekočega obračunskega obdobja in tako ne vpliva na
vrednost sredstva (nepremičnine).
26
Delujoče karitas brez lastne državnopravne osebnosti lahko nadaljujejo z dejanskim dodeljevanje finančne in
materialne pomoči socialno ali drugače ogroženim osebam, če le-to formalno evidentirajo preko druge karitas, ki
že ima lastno državnopravno osebnost (npr. škofijska ali sosednja župnijska karitas).
27
Ta določba je uskladitev poslovanja sestavnih delov Katoliške cerkve (verskih organizacij) s 3. točko prvega
odstavka 12. člena Zakona o verski svobodi, ki cerkvam in drugim verskim skupnostim prepoveduje, da bi v
»izključni« obliki in obsegu opravljala dejavnost doseganje pridobitnega namena ali izvajanje pridobitne
dejavnosti.
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Kar s področja računovodenja, računovodstva, vodenja poslovnih knjig in evidentiranja v
verskih organizacijah v tem navodilu ni izrecno določeno oz. urejeno, se ureja v skladu s
splošnimi računovodskimi pravili Republike Slovenije. Verske organizacije lahko v svojih
notranjih aktih uredijo organiziranost računovodenja, pravila in postopke uporabe pri pripravi
računovodskih izkazov, podrobnejše računovodske usmeritve za zapisovanje poslovnih
dogodkov in vrednotenje gospodarskih kategorij (prihodkov in odhodkov, sredstev in dolgov
ter obveznosti), podrobnejša pravila za knjigovodske listine in poslovne knjige, strukturo
notranjih kontrol in drugo, kar želijo urediti v povezavi s svojim računovodenjem.
12. člen
Za izvajanje tega navodila so odgovorni pravni zastopniki (ordinariji, župniki, predstojniki)
verskih organizacij in sicer v mejah v upravljanje jim zaupanega sestavnega dela. V ta namen
so dolžni angažirati strokovno usposobljenega računovodja ali računovodski servis. Za dodatna
pojasnila se lahko obrnejo na koordinacijo škofijskih ekonomov Katoliške cerkve.
13. člen
Koordinacija škofijskih ekonomov Katoliške cerkve zagotavlja vzpodbujanje, koordinacijo in
nadzor nad izvajanjem tega navodila. O tem redno poroča Slovenski škofovski konferenci.
14. člen
Navodilo je sprejela Slovenska škofovska konferenca (SŠK) na svoji 117. redni seji, ki je
potekala 9. marca 2020 v Murski Soboti ter začne veljati z objavo v Sporočilih slovenskih
škofij in učinkuje od oz. za poslovno leto 2020 dalje.
Msgr. Stanislav Zore
Predsednik SŠK
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