
VEROVANJE, VERSTVA IN DRŽAVA 
 
DKE 7. r. -  POUK NA DALJAVO, 9. UČNA URA (UL9) 
 
Pozdravljeni, učenci; 
prejšnji teden ste mi oddali svoje predstavitve – no; vsaj večina. Tisti, ki tega še niste naredili, 
to naredite TAKOJ. Eno ali dvodnevno zamudo pri oddaji  še spregledam, skrajni rok oddaje 
za zamudnike pa je torek, 19. 5. 2020. Kasnejše oddaje vam že znižujejo oceno, če pa mi 
predstavitve ne boste oddali do konca tega tedna, boste neocenjeni in najverjetneje klicani 
v šolo, da to obveznost (tokrat z ustno predstavitvijo) opravite. 
Moram reči, da ste to nalogo po večini dobro opravili. Prebrala sem kar nekaj dobrih 
predstavitev, tako da vas je res vredno pohvaliti. Dokazali ste, da se znate potruditi.  
 
Nekateri ste že prejeli mojo povratno informacijo o oceni, drugi pa jo boste prejeli v 
naslednjih dneh. Prosim vas za malo potrpljenja, ker vas je veliko, vsako predstavitev pa 
moram prebrati, pregledati, komentirati in oceniti. Skratka; zagotovo vam bom odgovorila, 
če pa do konca tedna ne prejmete moje ocene, mi nujno javite, kajti tu pa tam se seveda 
zgodi, da kakšnega e-maila ne dobim oziroma nam tehnologija malo ponagaja. 
Toliko o ocenjevanju.  
 
Vsebine vaših predstavitev (Slovenija in Slovenija v EU), se deloma ponovijo v prihodnjem 
šolskem letu, tako da si jih bomo takrat podrobneje ogledali, danes pa prehajamo na novo 
učno enoto – VERSTVA IN VEROVANJA. 
 
Preberite navodila za reševanje učnega lista in pričnite. 
 

NAVODILA ZA REŠEVANJE UČNEGA LISTA 

1. V zvezek napiši velik naslov novega poglavja. 
2. Odpri učenik - poglavje 4 : Verovanje, verstva in država. 
3. Prepiši spodnja vprašanja in v učbeniku (str.53-57) poišči odgovore. Odgovore zapisuj v 
zvezek. Če si učbenik pustil v šoli je dostopen v pdf-formatu na tej povezavi:  
http://www.i2-lj.si/izdelek/domovinska-in-drzavljanska-kultura-in-etika-uc-7/ 
(str. 57-60) 
4. Če imate kakršnokoli vprašanje, pripombo, misel ali dober vic, ki bi ju radi delili z mano, 

sem vam na razpolago na mojem e-mail naslovu argenti.mojca@gmail.com. 

  
1. Prepiši vprašanje in odgovori. 
 

1. Predstavi eno izmed osnovnih človekovih pravic, ki je povezana z vero. Kaj je 

zapisano v slovenski ustavi v zvezi z izpovedovanjem vere? 

2. Kaj je verstvo? Kaj uči večina verstev? Na katera vprašanja išče vsaka vera odgovore 

(navedeš vsaj 3 odgovore)?  

3. Verniki se povezujejo v verske skupnosti. Napiši, kaj je skupno članom verske 

skupnosti (navedeš vsaj 6 odgovorov).  

4. Komu rečemo vernik? 

 

http://www.i2-lj.si/izdelek/domovinska-in-drzavljanska-kultura-in-etika-uc-7/
mailto:argenti.mojca@gmail.com


5. V slovenski ustavi je zapisano, da so verske skupnosti v Sloveniji enakopravne. 

Razloži, kaj to pomeni.  

6. V ustavi je zapisano tudi to:  ' Država in verske skupnosti so ločene.' Razmisli, kaj to 

pomeni in odgovor zapiši v petih povedih. 

 

 

 
 


