
 

DKE 7. RAZRED 3. TEDEN  (30. marec do 3. april 2020) 

 

Dragi učenci in učenke, sedmošolci. Pred vami je že tretji teden pouka na daljavo. 

Današnja tema je: ČLOVEKOVE PRAVICE, ki so pravice vseh ljudi. 

 

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 

svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo 

prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali 

katerokoli drugo osebno okoliščino. 

 

POENOSTAVLJEN ZAPIS ČLOVEKOVIH PRAVIC 

 

 

1. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enake pravice 

2. Ljudje so med seboj enaki ne glede na barvo kože, spol narodnost, vero ali prepričanje 

3. Vsakdo ima pravico do življenja, prostosti in osebne varnosti 

4. Z nikomer se ne sme ravnati kot s sužnjem. 

5. Nikogar se ne se mučiti ali poniževati 

6. Vsakdo ima pravico, da se mu prizna sposobnost in odgovornost 

7. Vsakdo ima pravico, da ga sodniki obravnavajo enako kot vse druge ljudi 

8. Vsakdo ima pravico, da ga zaščitijo predstavniki države in sodišč, če je ogrožen 

9. Nikogar se ne sme brez razloga zapreti ali izgnati 

10.  Vsakdo ima pravico, da se mu sodi javno in pravično 

IZVIREN, PRECEJ BOLJ ZAPLETEN ZAPIS SE NAHAJA V SPLOŠNI DEKLARACIJI 
ČLOVEKOVIH PRAVIC, KI JO JE LETA 1948 SPREJELA GENERALNA SKUPŠČINA 
OZN (Organizacija združenih narodov). 

• Človekove pravice so pravice vseh ljudi.  

• Zapisane so v Deklaraciji o človekovih pravicah, v raznih konvencijah ter v Ustavi 
republike Slovenije. 

• Podane so v posameznih zakonih  

• Za dosledno spoštovanje človekovih pravic skrbi urad Varuha človekovih pravic  

• Državljani se lahko obrnemo na varuha človekovih pravic,  na njegove namestnike ali 
na strokovne sodelavce, če menime, da nam je bila z aktom državnega organa, 
organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil kršena katera izmed 
človekovih pravic. 
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POMNI : 

• Izjemna možnost začasne razveljavitve in omejitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin je dopuščena v vojnem in izrednem stanju, vendar le v času trajanja vojnega 
ali izrednega stanja in v obsegu. Tudi v današnjem času, ko je od 12.marca 2020 
razglašena epidemija v naši državi in je tako imenovano izredno stanje, je točka št.3 
primer, ko je ljudem omejena svoboda gibanja.   
 
TVOJA DANAŠNJA NALOGA JE:   oglej si videoposnetek INFODROM: VARUH 
ČLOVEKOVIH PRAVIC (spodnja povezava ) in odgovori na nekaj vprašanj, ki jih 
boš  razbral iz posnetka: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGtAuVBrWas 

 

1.  Kako se imenuje pismo, ki ga pišemo varuhu človekovih pravic? 

2. Katera je ena od temeljnih človekovih pravic, ki je omenjena v posnetku? 

3. Kakšne so naloge varuha človekovih pravic? 

4. Kdaj se obrnemo na varuha človekovih pravic?  

5. Na spletu poišči podatek, kdo je varuh človekovih pravic v Republiki Sloveniji? 

 

Varuh človekovih pravic v Republiki Sloveniji je: ________________________  

 

Odgovore na dana vprašanja  napišite na list papirja ali pa v zvezek za DKE, v kolikor ga 
imate doma, naslov pa je ČLOVEKOVE PRAVICE. Do naslednjega tedna vas lepo 
pozdravljava učiteljici Maja Pirija (7.a in 7. b razred) ter Mojca Čebulj (7.c in 7. č razred) .                             
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