
VERSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI 

1. Ustava RS o verskih skupnostih  

Pravica do svobode veroizpovedi je ena od človekovih pravic. Vsak človek naj bi 

vero svobodno izbral in zato naj ne bi bil diskriminiran, zapostavljen ali zaničevan. 

Vsak vernik naj bi bil enakopraven z drugimi. Enako velja tudi za ateiste.  

Slovenija je po osamosvojitvi sprejela demokratično ustavo, ki ureja vse javno 

življenje v naši državi. V Ustavi RS sta vsem državljanom zagotovleni svoboda 

veroizpovedi in enakpravnost vseh verskih skupnosti. Verske skupnosti so 

ločene od države in protiustavno je vsakršno spodbujanje k verski nestrpnosti.  

7. člen  

»Država in verske skupnosti so ločene.  

Verske skupnosti so enakopravne, njihovo delovanje je svobodno.«  

Ustava Republike Slovenije  

 

41. člen  

»Izpovedovanje vere in drugih opredelitev je v zasebnem in javnem življenju 

svobodno.  

Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja.  

Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotovijo svojim otrokom 

versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti 

v skladu z njegovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge 

opredelitve ali prepričanja. » 

Ustava Republike Slovenije  

 

63. člen 

»Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi 

nenenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega 

sovraštva ali nestrpnosti.  

Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.«  

Ustava Republike Slovenije  

 



V programih javnih šol verouka ni. V osnovni šoli sta na voljo dva predmeta, pri 

katerih se učenci lahko seznanijo z verstvi, verskimi skupnostmi in njihovim 

položajem v Sloveniji. To sta domovinska in državljanska kultura ter etika, ki je 

obvezen predmet v 7. razredu, in izbirni predmet verstva in etika. Posamezne 

učne vsebine s področja verstev so prisotne tudi pri pouku zgodovine in geografije.  

Verske skupnosti imajo po ustavi pravico ustanavljati zasebne izobraževalne 

ustanove – vrtce, šole in univerze. Država njihove ustanove sofinancira, če je 

program poučevanja usklajen s programi, ki jih predpisuje država.  

 

Zavod svetega Stanislava v Ljubljani je zasebna izobraževalna ustanova KC na Slovenskem.  

 

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor  

2. Katere verske skupnosti imamo v Sloveniji?  

V Sloveniji je v letu 2017 delovalo 50 verskih skupnosti. Vpisane so v Register cerkva 

in drugih verskih skupnosti, ki ga vodi Urad za verske skupnosti na Ministrstvu za 

kulturo Republike Slovenije.  

Med verskimi skupnostmi v Sloveniji so najbolj razširjene katoliška, 

pravoslavna, islamska in protestantska.  

 


