
Sedmošolci pozdravljeni! 

Smo že v osmem tednu pouka na daljavo in 9. tednu pouka od doma. Kdo bi mislil, da čas tako leti!            

 

Za utrjevanje predelane učne snovi o človekovih pravicah ter Republiki Sloveniji in pravicah reši 

Interaktivne naloge DKE za 7. razred. 

Uspešno ponavljanje ti želim! 

Novo učno snov zapiši v zvezek. 

STANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC 

1. V svetu 

a. Zaščita z Deklaracijo o človekovih pravicah: npr. sprejeti zakoni in mednarodne pogodbe, ki 

ščitijo pravice;  

b. Posebne pravice žensk, otrok in avtohtonih ljudstev;  

c. Mednarodno kazensko sodišče v Haagu (preganja storilce genocida, hudodelstva zoper 

človečnost in vojnega hudodelstva..) 

d. Danes – boljša seznanjenost s pravicami  

2. Kršitve človekovih pravic: 

a. Najhuje v času vojn: vojni zločini in načrtna iztrebljanja določene skupine ljudi (narodne, verske, 

rasne pripadnosti) = GENOCID 

b. Primer: vojna na ozemlju bivše Jugoslavije (1991-95), BIH – Srebrenica 1995 

c. Otroško delo  

d. Slumi,  favele, šotorska, barakarska naselja po svetu … 

3. V Sloveniji 

a. Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin je zagotovljeno v ustavi in zakonih 

b. Primeri kršitev: Romi (etnična skupnost); povojni izvensodni poboji (1945) po Sloveniji okoli  600 

množičnih grobišč (npr. Kočevski rog, Teharje, Barbarin rov…). Primer izbrisanih (1992) 

c. Pozitivno: Slovenija nima smrtne kazni, demokratičen politični sistem, osnovnošolsko 

izobraževanje se financira iz javnih sredstev ..; pravica do pitne vode je zapisana v ustavi 

4. Kaj lahko za varovanje človekovih pravic naredim sam? 

a. Seznani se s človekovimi pravicami, išči podatke, bodi kritičen, nauči se oblikovati lastno 

mnenje,  bodi občutljiv za potrebe in čustva drugih 

b. Bodi aktiven državljan: dejavno skrbiš za dobro celotne skupnosti. Npr. sodeluješ pri čiščenju 

okolice ob dnevu Zemlje; medgeneracijsko sodelovanje . dan kulturne dediščine … 

 

 NEOBVEZNO: kdor želi, si lahko pogleda prispevek o otroških sobah po svetu. Pokukaj v drugačnost, ki je 

morda ne poznaš in razmisli o enakih pravicah za vse otroke sveta.  

 Na spletni strani: https://www.goodnet.org/articles/these-20-kids-rooms-across-world-will-teach-you-

humility si oglejte fotografije 20 otroških sob po svetu.  

 

Vse dobro ti želim!  Renata LH 
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