
SLOVENIJA JE UTEMLJENA NA ČLOVEKOVIH PRAVICAH 
VAROVANJE ČLOVEKOVIH IN OTROKOVIH PRAVIC 

 
DKE 7. r. -  POUK NA DALJAVO, 6. UČNA URA (UL6) 
 
Pozdravljeni, učenci; 
s tem tednom zaključujemo poglavje o človekovih in otrokovih pravicah. Ta učni list je torej 
še zadnji v tem sklopu. 
Po prvomajskih počitnicah boste pričeli z izdelovanjem predstavitev, o katerih smo se 
dogovorili že v šoli. Te predstavitve bom tudi ocenila. Za enkrat še veljajo navodila kot ste ji 
prejeli, le da jih bom nekoliko priredila in da predstavitev ne boste ustno zagovarjali (bodo 
samo pisne). Vsa podrobnejša navodila v zvezi s tem dobite po prvomajskih počitnicah, v tem 
tednu pa mi javite ali boste kljub novim razmeram,  v katerih je komunikacija otežena in 
dogovarjanje težje, predstavitve še vedno delali v dvojicah in ali točno veste, katera temo 
boste morali predstavljati (glej spodje informacije o predstavitvah). 
 

INFORMACIJA O PREDSTAVITVAH: 
1.Pokliči sošolko/sošolca, s katerim naj bi delal predstavitev. 
2. Dogovorita se ali bosta delala skupaj ali bo vsak od vaju naredil svojo predstavitev na isto 
temo kot vama je bila dodeljena. 
3. Zelo dobro pretehtajta ali bosta uspela sodelovati in kako bosta sodelovala glede na to, da 
se ne moreta obiskovati. 
4. Na moj e-mail argenti.mojca@gmail.com mi do četrtka, 23. 4. 2020 OBVEZNO javite, kaj 
ste se dogovorili (če poznate temo, če boste sodelovali ali predstavitev delali sami). Če kdo 
nima teme, naj mi to nemudoma javi! V sporočilu ne pozabite napisati svojih imen in 
razreda. 

 
Sedaj pa preidimo k današnjem učnem listu… 
 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UČNEGA LISTA 
1. V zvezek napiši podnaslov učnega lista. 
2. Če imaš to možnost gradivo natisni, sicer pa oštevilči naloge , prepiši vprašanja in 
odgovore zapisuj v zvezek.   
3. Preberi navodila in reši naloge. 
4. Če si list natisnil, ga rešenega prilepi v zvezek. 
5. Če imate kakršnokoli vprašanje, pripombo, misel ali dober vic, ki bi ju radi delili z mano, 
sem vam na razpolago na mojem e-mail naslovu argenti.mojca@gmail.com. 

 
 
Prejšnjo učno uro si ugotovil, da so človekove in otrokove pravice pogosto kršene. Danes se 
bomo posvetili vprašanju ˝Kdo človekove in otrokove pravice varuje?˝ 
 
Preberi in reši naloge. 
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1.MEDNARODNE ORGANIZACIJE 
Na kršitve opozarjajo številne mednarodne organizacije, ki si prizadevajo za to, da bi se 
kršenje človekovih pravic končalo. 
Med njimi lahko naštejemo: 

 Evropsko sodišče za človekove pravice, 

 Evropskega varuha človekovih pravic, 

 OZN, o kateri smo že govorili in 

 številne nevladne organizacije kot so Amnesty International, Human Rigts Watch, 

UNICEF itd. 

Med nevladnimi organizacijami, ki opozarjajo na kršitve otrokovih in človekovih pravic, ima 
vodilno mesto zagotovo Amnesty International. Ta mednarodna organizacija deluje po celem 
svetu – tudi v Sloveniji. Oglej si predstavitveno stran Amnesty International Slovenije in 
odgovori na spodnje vprašanje. 
 
https://www.amnesty.si/kdo-smo.html 
 
Za kaj se bori in za koga se zavzema Amnesty International? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
2. SLOVENIJA 
Seveda mora tudi Slovenija na svojem ozemlju poskrbeti za varstvo človekovih in otrokovih 
pravic. 
Na ravni države morajo spoštovanje človekovih pravic zagotoviti vsi organi državne oblasti. 
Med njimi so: 

 vlada in parlament , ki izdajajo zakone, ki upoštevajo človekove pravice in 

predvidevajo kazni za tiste, ki jih kršijo; 

 sodišča (od najnižjih okrajnih do najvišjega ustavnega sodišča), ki kaznujejo kršitelje in  

 varuh človekovih pravic. 

 

 

 

 

https://www.amnesty.si/kdo-smo.html


PREPIŠI V ZVEZEK: 
 

                      Kdo varuje človekove in otrokove pravice v Sloveniji ? 

 
 
3. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC (rečemo mu tudi OMBUSMAN) 
Oglej si spodnji videoposnetek, preberi besedilo pod posnetkom in odgovori na vprašanja. 
 
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2094 
 
a) Kaj je naloga varuha človekovih in otrokovih pravic? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Kdaj se obrnemo nanj? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
c) Na kakšen način se lahko ti obrneš na varuha človekovih in otrokovih pravic? Kaj moraš 
narediti? (Razmisli o temu, kaj je naredila Majina mama.) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Varuh človekovih pravic ima tudi svojo spletno stran. S pomočjo te spletne povezave poišči 
osebo, ki je trenutno varuh človekovih pravic v Slovenij. Dopolni spodnji stavek. 
 
č) Trenutni varuh človekovih pravic v Sloveniji se imenuje ____________________________. 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2094
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