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S poglavjem Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah smo končali. Prehajamo na novo 

poglavje in zato si v zvezke napišite dvovrstični naslov VEROVANJE, VERSTAV IN 

DRŽAVA. Že iz samega naslova lahko sklepamo, da se bomo v prihodnjih urah 

»pogovarjali« o verskih skupnostih, kdo je vernik, katere verske skupnosti delujejo v 

Sloveniji in o velikih svetovnih verstvih. 

Pri vsaki temi napišite enovrstični naslov, ki ga imate navedenega in sledite navodilom oz. 

rešite naloge, katere lahko skopirate ali pa jih prepišete, če imate težave s tiskalnikom ali pa 

vam že zmanjkuje kartuše. 

VEROVANJE, VERSTA IN DRŽAVA 

Svoboda veroizpovedi 

V učbeniku (str. 54) preberi 1. poglavje. 

1. Poglej video Infodrom: religije, https://www.youtube.com/watch?v=y0tEK8HYdMw. 

Katere religije so bile omenjene v videu? 

Budizem, hinduizem, judovstvo, islam in krščanstvo. 

 

2. Ena od osnovnih pravic človeka je tudi, da veruje, izpolnjuje verske dolžnosti in 

izraža svojo vero. Vsak človek pa ima tudi pravico, da ne veruje. V slovenski ustavi 

je zapisano, da lahko ljudje svojo vero javno izražajo, vendar nihče ni dolžan, da 

javno izpove svojo vero. 

a) Kaj je verstvo? 

Verstvo so vsa verska prepričanja, verske zapovedi in obredi, ki jih sprejema nekaj 

verska skupnost. 

b) Kaj verstva učijo vernike? 

Verstva učijo vernike, da človek ne sme storiti vsega, kar bi sicer lahko storil. Človeku 

torej postavijo omejitve in moralna pravila. 

 

3. Pojasni pojma (U: str. 55). 

Dobra dela Različne oblike pomoči ljudem, ki pomoč potrebujejo. 

Odrešitev Konec vsega slabega, kar obremenjuje človeka. 

https://www.youtube.com/watch?v=y0tEK8HYdMw
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Kaj so verske skupnosti in cerkve? 

V učbeniku (str. 54–55) preberi 2. poglavje. 

1. Verniki se povezujejo v verske skupnosti.  

Kdo so člani verske skupnosti? Naštej po alinejah. 

 Tisti, ki verujejo v istega boga. 

 So organizirani (imajo verske ustanove, razdelijo si naloge). 

 Opravljajo iste obrede in praznovanja. 

 Sprejemajo isti verski nauk in iste prepovedi in zapovedi. 

 

2. Nekatere verske skupnosti se zbirajo v svetiščih. To so posebni prostori, ki so 

namenjeni za verske obrede. Kristjani opravljajo obrede v svetiščih, ki jim pravimo 

cerkev. Vendar izraz cerkev ne uporabljamo samo za verske stavbe oz. ustanove. 

Pojasni za kaj še uporabljamo izraz cerkev. 

Za vse ustanove in pravila verskih skupnosti, pa tudi duhovnike in obrede. 

 

Kdo je vernik? 

V učbeniku (str. 55) preberi 3. poglavje. 

1. Kdo je vernik? 

Vernik je tisti, ki veruje v Boga in se drži verskih zapovedi. 

 

Katere verske skupnosti delujejo v Sloveniji? 

V učbeniku (str. 55–56) preberi 4. poglavje. 

1. V Sloveniji živijo verujoči in neverujoči ljudje. Med verniki je v Sloveniji največ 

pripadnikov krščanske cerkve (rimokatoliške, protestantske, pravoslavne). Med 

verniki verstev, ki niso krščanska pa so najštevilčnejši pripadniki islamskega verstva.   

a) Pred teboj so slike znamenj, ki dokazujejo, da so bili prebivalci Slovenije že stoletja 

povečini kristjani. Slike znamenj poveži z imeni znamenj. 
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Cerkev 

 

Kapela 

 

Križ 

 

Ime naselja 

 

 


