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VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA 

Si uspel/-a narisati tisto otrokovo pravico, ki se ti zdi najpomembnejša, in dolžnost, ki izhaja iz te 
pravice. Veselim se že, da bom videla tvojo risbo. 
V prejšnjih navodilih za delo si moral/-a rešiti tudi naloge v SDZ od strani 60 do strani 68. Danes 

najprej preveri rešitve!   

SLOVENIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE 

Človekove pravice 

1.a Človek = moški, ženska, otrok; pravica = nekaj, kar ti pripada. 

1.b Naravna = dana z rojstvom; neodtujljivo = nihče ne more vzeti. 

2.a Državljanske in politične pravice; ekonomske in socialne pravice; Okoljske, kulturne in 

razvojne pravice. 

2.b Individualni odgovor. 

3. Ker je bilo na ta dan leta 1948 v OZN sprejeto besedilo Splošne deklaracije o človekovih 

pravicah. 

4.a Podčrtano: pravice drugih ljudi; državni zakoni 

4.b Ker je Ustava »nadrejena« drugim zakonom. 

4.c Individualni odgovor. 

Človekove pravice skozi zgodovino 

1. Prazgodovina: /; Stari vek: Hamurabijev zakonik, Konfucij, atenska demokracija, Jezus Kristus 

in krščanstvo; Srednji vek: Mohamed in islam, Magna Carta, Listina Kurukan Fuga; Novi vek: 

razsvetljenstvo, Deklaracija o neodvisnosti ZDA, Deklaracija o pravicah človeka in državljana, 

odprava suženjstva; Moderna doba: Mahatma Gandi, Splošna deklaracija o človekovih 

pravicah, Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah 

1.a V prazgodovini. 

1.b V antiki. 

1.c Novi vek. 

1.č Moderni dobi. 

2. Individualni odgovor. 

Otrokove pravice – posebna vrsta človekovih pravic 

1. Individualni odgovor. 



2.a Konvencija o otrokovih pravicah. 

2.b Podčrtano: »Slovenija je konvencijo podpisala leta 1991.« 

2.c Dopolnjeno: 56. člen; posebno; starostjo in zrelostjo; zakon; države; zakon 

3.a Definicija otroka: vsako človeško bitje, mlajše od 18 let 

3.b Individualni odgovor. 

3.c Na sliki so prikazani različni otroci z raznolikimi interesi. 

3.d Konvencija o otrokovih pravicah je nastala pod okriljem OZN. 

4.a TOM telefon, Varna točka 

4.b Da ste seznanjeni s tem, kje lahko dobite ustrezno pomoč, in se stanje ogroženosti čim prej 

konča. 

5. Individualni odgovor. 

UČENJE NOVE SNOVI 

Preberi spodnje misli in si eno izmed njih, ki ti bo najbolj všeč, prepiši v zvezek. 

MISLI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH 
 
Prvi korak in velika stvar, ki jo lahko naredi vsak, je, da ni tiho ob nestrpnosti ali krivicah. 
Suzana Dew 
 
Zdi se ti, da sanjač sem, a to vse je, kar imam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče sam 
John Lennon/Milan Dekleva 
 
Najvišja vrednota ni življenje, ampak dobro življenje. 
Sokrat 
 
Ni pomembno, v kakšnem okolju smo se rodili, temveč v kakšnega človeka bomo odrasli! 
Neznani avtor 
 
„Stari, rasizem je butast. Sem črna, bela in Azijka. Ampak vseeno me imajo vsi radi.“ 
Panda 
 
Upam, da bodo ljudje končno spoznali, da je le ena rasa – človeška rasa – in da ji pripadamo vsi. 
Margaret Atwood 
 
Nihče se ne rodi s sovraštvom do druge osebe zaradi njene barve kože ali okolja, iz katerega izhaja, 
ali vere. Ljudje se morajo sovraštva naučiti – in če se lahko naučijo tega, se lahko naučijo tudi 
ljubiti.  
Nelson Mandela 

 

Danes boš spoznal/-a, kako poteka varovanje človekovih pravic. 

Pozorno preberi besedilo od strani 69 do strani 71 in sproti rešuj naloge, ki so vezane na besedilo. 



V zvezek zapiši nov podnaslov VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC in pod naslov zapiši odgovore na 

spodnja vprašanja: 

1. Kje so zapisane človekove pravice? 

2. Kako država podpisnica teh dokumentov svojo namero uresniči? 

3. Kdo varuje uresničevanje človekovih pravic? 

4. Kakšna je naloga visokega komisarja za človekove pravice pri OZN? 

5. Kje so zapisane človekove pravice v Ustavi RS? 

6. Kakšna je vloga varuha človekovih pravic? 

 

Želim ti mirno in uspešno učenje! Vesela bom vsake tvoje povratne informacije ali dodatnega 

vprašanja. 

 


