
Pozdravljeni sedmošolci! 

Sedaj pa smo se že dobro vpeljali in navadili na delo na daljavo, kaj!?! Vsaj upam, ne, VERJAMEM da je 

tako!            

Za ocenjevanje predlagam, da pripravite predstavitve, kot sem vam že napisala. 

Za oceno (pisne/testa NE BO!) bo najbolje, da pripraviš predstavitev vzornika, vrednote, verstva-religije, 

slovenski simbol/značilnost ali teme iz zadnjega tematskega sklopa. Tudi o teh temah smo že govorili pri 

pouku. Prav tako so bila predstavljena navodila za izdelavo predstavitve. Pošlji mi, predstavitev, da ti jo 

pregledam in pokomentiram. 

Začeli bomo spoznavati nov tematski sklop: SLOVENIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE. Spoznali boste, kaj so 

človekove pravice, kako so nastajale skozi zgodovino; še posebej se bomo dotaknili otrokovih pravic in 

varovanja človekovih pravic. Za konec bomo pogledali, kakšno je stanje človekovih pravic v Sloveniji in 

svetu ter kaj lahko za varovanje človekovih pravic naredimo sami. 

Če lahko, si za uvod preberi/poglej (Infodrom) zgodbo MALALA – borka za človekove pravice na 

www.iRokus.si SDZ str. 59/ Učb. str. 45. JAZ, MIDVA, MI 7 za DKE V 7. razredu osnovne šole, Ljubljana : 

Rokus Klett, 2018. 

Za ponovitev snovi o EU si poglej razlago Simona Purgerja. 

Snov zapiši/prilepi v zvezek za DKE. 

ČLOVEKOVE PRAVICE 

1. Človekove pravice so pravice, ki pripadajo vsem ljudem. Temeljijo na spoštovanju vsakega 

človeškega bitja. Človeku so dane ob rojstvu, zato jih imenujemo »naravne« pravice. So tudi 

neodtujljive. 

2. Človekove pravice delimo v 3 skupine: 

Državljanske in politične pravice Ekonomske in socialne pravice Okoljske, kulturne, razvojne 
pravice 

Svoboda posameznika: 
 Pravica do življenja 
 Prepoved mučenja .. 
 Pravica do prostosti .. 

Dostop do osnovnih socialnih in 
ekonomskih dobrin: 
 Pravica do izobrazbe 
 Pravica do bivališča 
 Pravica do dela 
 Pravica do hrane 
 Pravica do vode .. 

 Pravica do življenja v 
neonesnaženem in pred 
uničenjem obvarovanem 
okolju 

 Pravica do kulturnega, 
političnega in ekonomskega 
razvoja 

 

3.  Splošna deklaracija o človekovih pravicah je nastala po 2. svetovni vojni v okviru Organizacije 

združenih narodov. Soglasno je bila sprejeta 10. 12. 1948 (10. 12. = dan človekovih pravic). 

Na koncu UČB (str. 90-93) in SDZ (str. 116-119) na www.iRokus.si in dodanih povezavah si lahko pogledaš 

skrajšan zapis splošne deklaracije človekovih pravic in Konvencijo o otrokovih pravicah (sprejeta 1989). 

 

4. Meje človekovih pravic? 

Vsi ljudje imajo enake pravice. Pravice enega človeškega bitja so omejene s pravicami drugih ljudi. Naša 

dolžnost je, da spoštujemo pravice drugih, drugi ljudje morajo spoštovati naše pravice. Državni zakoni 

predpišejo zaščito pravic državljanov. Le ob izrednem stanju (npr. čas vojne, pandemije), lahko država 

omeji posamezne pravice. 

https://www.youtube.com/watch?v=c6J1Mx62NpQ
http://www.irokus.si/
https://www.youtube.com/watch?v=rAdraMR1GtY
https://www.youtube.com/watch?v=MtswXtPOU00
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/
http://www.irokus.si/
https://sola.amnesty.si/media/uploads/files/SD%C4%8CP%202018.pdf
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/


5. Otrokove pravice (oddaja Infodrom o pravicah otrok) 

Posebna vrsta človekovih pravic za vsako človeško bitje, mlajše od 18 let. 

Zakaj? Otroci so fizično in psihično šibkejši; imajo manj znanja in izkušenj kot odrasli; ne morejo sprejeti 

polne odgovornosti za svoje odločitve; ne morejo se sami preživljati. 

Konvencija o otrokovih pravicah – Slovenija je konvencijo podpisala leta 1991. 

6. Dolžnosti otrok  

Vsaka pravica je povezana z dolžnostjo! Otrok je dolžan izpolnjevati odločitve staršev. Upoštevati mora 

navodila in nasvete staršev, pomagati pri delih primernih njegovi starosti in zdravstvenemu stanju. 

Dolžnosti otroka so tudi: učenje, drugih ne sme motiti pri učenju, spoštovanje lastnine drugih, o nasilju 

obvestiti odraslo osebo, ki ji zaupa. 

 

!!! DOMAČA NALOGA: izberi in zapiši 5 pravic in pripiši njim pripadajočo dolžnost. Pravice in dolžnosti 

lahko narišeš v stripu (5 sličic). Učenci z učno prilagoditvijo zapišejo/narišejo 3 pravice in dolžnosti. Rok za 

oddajo naloge: 6. 5. 2020. Ime, priimek in razred + sliko naloge pošlji na znani naslov. 

 

 

Vir: https://www.unicef.si/projekti-v-sloveniji/zagovornistvo/konvencija-o-otrokovih-pravicah, pridobljeno 20. 4. 2020 
 

Po PRVOMAJSKIH POČITNICAH                 sledi obravnava varovanja in stanja človekovih pravic. 
 

VSE DOBRO ŽELIM!  RENATA LH 

https://www.youtube.com/watch?v=cN0p_ltpCNI
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/konvencija.pdf
https://www.unicef.si/projekti-v-sloveniji/zagovornistvo/konvencija-o-otrokovih-pravicah


 

Vir: https://sola.amnesty.si/media/uploads/files/Amnesty%20Drevo%20FINAL%20TISK%20popravljene%20porezave%20in%20%C4%8Dlen%2015%20manjsi%20jpg.jpg, pridobljeno 20. 

4. 2020 

https://sola.amnesty.si/media/uploads/files/Amnesty%20Drevo%20FINAL%20TISK%20popravljene%20porezave%20in%20%C4%8Dlen%2015%20manjsi%20jpg.jpg

