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ČLOVEK JE BITJE ODNOSOV
• ČASOVNO RAZLIČNI ODNOSI:

a) enkratni,

b) kratkotrajni,

c) dalj časa trajajoči (dolgotrajni),

d) ponavljajoči

• RAZLIČNI ODNOSI PO VSEBINI OZ. INTENZIVNOSTI:

a) bežna srečanja,

b) poglobljeni odnosi (dom, prijateljstvo, služba…)
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ČLOVEK KOT CELOSTNO BITJE: TELESNO, DUŠEVNO IN DUHOVNO 

• Telesnost: telo občutimo (dotiki, udarci, vpliv vremenskih danosti oz. 
sprememb…), fizično „zasedamo“ nekaj prostora (eni manj, drugi nekoliko več), 
imamo nujne telesne potrebe (hranjenje s prebavljanjem, počitek, spanje…)

• Duševnost: naše zaznavanje, čustvovanje, mišljenje, spomin, volja (področje 
psihologije, razne motnje pa obravnava psihiatrija)

• Duhovnost: 

• notranje doživljanje vsakega posameznika, iskanje presežnosti,

• odvisna je od življenjskih izkušenj, vzgoje, družbenega okolja, lastnega 
iskanja vzpodbud ali prisile, potreb… 
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POMEMBNA  JE ZADOVOLJITEV IN URAVNOTEŽENOST PODROČIJ

Vsa tri področja človeka morajo biti v zdravem ravnovesju, drugače 
človek doživlja notranjo praznino, pomanjkanje.

• Nekoč in v nekaterih sistemih: pretirana duhovnost (telo je bilo 
mnogokrat razumljeno kot nujno zlo, grešna posoda…)

• Današnji čas marsikje: pretirana telesnost (biti „fit“, lep, mladosten, 
nasmejan z lepimi zobmi in brez obraznih gub…)
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ČLOVEK JE ISKALEC

• Iščemo srečo, zadovoljstvo, ljubezen, prijateljstvo, uresničitev, 
(notranji) mir

• Iščemo smisel življenja, vzroke nastanka vesolja in bivanja, smisel 
lastnega obstoja

• Iščemo nekaj presežnega oz. Nekoga, Boga

Vse religije (pa tudi filozofija) so izraz tega človekovega spraševanja in 
iskanja, tega notranjega nemira in njegove večne „nepotešenosti“. 



Registrirane verske skupnosti v Sloveniji

• 55 verskih skupnosti

• Krščanske verske skupnosti

• Islamske verske skupnosti

• Vzhodne ali azijske verske 

skupnosti 

• Ostale verske skupnosti
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Tema Krščanstvo Islam Judovstvo

Skupen prerok Abraham Abraham Abraham

Ustanovitelj Jezus Kristus Mohamed Abraham

Veje

Tri glavne skupine: 

katoliška,

pravoslavna,

protestantska.

Dve glavni skupini:

suniti in šiiti 

Več enot, glavni veji

konservativci in reformisti

Število 2,1 milijarde 1,3 milijarde 14 milijonov

Bog
Ena Božja narava v treh osebah:

Oče, Sin in Sveti Duh;

En Bog, ki ni Trojica: Ne smemo ga upodabljati, 

ker je to malikovanje;

En Bog, nima Sina in Svetega Duha. Ga ne 

upodabljamo in njegovega imena naj ne bi 

izgovarjali-Jahve;

Sveta knjiga

Sveto pismo ali Biblija se deli na Staro in Novo 

Zavezo; na posamezne knjige, poglavja in 

vrstice

Koran je razdeljen na sure in ajete

TaNaK- podobne knjige krščanski Stari zavezi, ki 

jo sestavljajo Tora (hebrejsko: "zakon"), Nevi'im 

("preroki") in Ketuvim ("pisanje").

Vloga Jezusa Kristusa
Druga oseba v Trojici: pravi Bog od pravega 

Boga, rojen iz Device Marije.

Prerok, ki ga je poslal Alah in rojen iz Device 

Marije, ni pa božji Sin.
Judovstvo ne časti in ne slavi Jezusa Kristusa.

Ostali spisi
Spisi zgodnjih cerkvenih očetov in ekumenskih 

koncilov, veroizpovedi.

Hadith, zbirka tradicij / izrekov preroka 

Mohameda. Hadith deluje kot dodatek h 

Koranu, ki daje napotke za muslimane za 

njihovo vsakdanje življenje.

Talmud, ustno izročilo, ki pojasnjuje in tolmači 

TaNaK. Vključuje Mišno - kodeks judovskega 

prava.

Dejavna praksa

7 zakramentov: Krst in obhajilo (evharistija) so 

skupni vsem kristjanom. V pravoslavnih in 

Katoliški cerkvi je še pet dodanih: birma, 

poroka, pokora, duhovniško posvečenje in 

maziljenje. Molitev je tudi pomemben del vere.

Pet pomembnih ritualov (znanih kot stebri 

islama: šahada – izpoved vere, Salat – molitev 

petkrat na dan, Zakat – dajanje miloščine, Post 

v svetem mesecu ramazanu, Hadž – romanje v 

Sveto mesto Meka)

Rituali so Obrezovanje novonastalih judovskih 

moških, Barmitzvah – slovesnost ob 

"polnoletnosti" judovskih dečkov in zbiranje v 

soboto (Šabat). Tako kot v drugih verah, je 

molitev pomembna. 
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(VERSKA) DUHOVNA OSKRBA V POLICIJI IN V MNZ-ju

• Koordinator duhovne oskrbe in dva sodelavca

• Duhovna oskrba je posvečanje človeku v želji, da bi živel čim bolj 
izpolnjeno in bogato

• Ta usmeritev naj bi bila zelo v interesu policije, saj je policist, ki se 
dobro počuti, (večinoma) tudi dober policist

• Duhovna oskrba je policistom na voljo tudi ob dilemah, ki se jim 
pojavljajo pri njihovem poklicnem delu; kako ravnati, kako 
postopati

• Priznanje ranljivosti, strahu, dvomov, …, ne sme biti problem, je le 
življenje na pravi način oz. sprejemanje dejstev

• Ko tako delaš čim večkrat, se res izpostaviš in si nekomu lahko celo 
v posmeh, ker pravi, da si šibek, a bolj kot mnenje drugih bi 
moralo biti pomembno to, da bi bil ti v sebi miren in zadovoljen, 
ko bi težave s pomočjo drugih konkretno reševal
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• Duhovna oskrba lahko pomaga tudi v pogovoru med policistom 

in njegovim nadrejenim, ko ne moreta najti skupnega jezika oz. 

se ne moreta dogovoriti

• Ker se vse to ve, imajo nekateri specifični sistemi v državi in po 

svetu tudi duhovno oskrbo (bolnice, vojska in policija, gasilci, 

zaporniki, …)

• Človek je tudi duhovno bitje, zato pridejo tu zraven tudi vere 

(verska oskrba)

• Duhovno je del človeka, zato naj bo skrb zanj tudi v tem 

pogledu nekaj normalnega in obče sprejetega

• Koordinator duhovne oskrbe s pomočnikoma skrbi, da tisti, ki 

izrazijo željo, dobijo tudi kontakt predstavnika svoje verske 

skupnosti
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• Osebno priznanje ranljivosti, strahu, dvomov, ne 

bi smelo biti problem, tako tudi ne bi smelo biti 

problem javno povedati, da si veren in da 

vrednote črpaš iz vere

• To naj bi bila normalnost, kot naj bi bilo 

normalno tudi, da bi policija javno podpirala 

duhovno in versko oskrbo

• Podeljevanje zakramentov

• Civilno poročanje

• Duhovna oskrba tudi ozavešča občane (tudi 

duhovnike in verske delavce različnih ver), da 

policisti nikakor niso njihovi nasprotniki, pač pa, 

da delajo za njih in za javni red in mir; Zato je lep 

odnos do njih zelo pomemben, hvaležnost pa bi 

bila tudi na mestu  
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Policijski vikariat

Igor Jereb, policijski vikar

01 428 54 08

030 650 656

igor.jereb@policija.si

p. Jona Janez Vene,
kaplan – vikarjev 
namestnik
030 460 578
jona.janez.vene@policija.si

Mirko Klobučar, asistent duhovne oskrbe
030 460 579
mirko.klobucar@policija.si
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