
Učenke in učenci 7. razreda.

V nadaljevanju posredujem navodila za delo pri 

predmetu DKE za ponedeljek, 20.april 2020 

V preteklih tednih si se seznanil s človekovimi in otrokovimi pravicami. Spoznal si, 

da so pravice in svoboščine NEODTULJIVE in da jih je potrebno SPOŠTOVATI.

Pa je temu res tako?

Danes boš spoznal-a kje so zapisane človekove pravice in kdo varuje 

uresničevanje človekovih pravic. 



Naslov: VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

Kdo varuje uresničevanje človekovih pravic?

Iz besedila v U izpiši:

• kdo varuje uresničevanje na državni ravni

• kdo varuje uresničevanje na mednarodni ravni

Preberi besedilo v U/ str. 53-54.

Sledi navodilom.

Prepiši tabelni zapis v zvezek in ga dopolni. 

Kje so zapisane človekove pravice? 
Iz besedila v U izpiši glavne dokumente, ki zavezujejo Slovenijo k 

spoštovanju človekovih pravic.

Razmisli in zapiši, zakaj je pomembno, da so človekove pravice zavarovane 

z ustavo in zakoni.



Slika prikazuje, da pravica enakosti pred zakonom velja za vse 

ljudi.
Oglej si sliko v U/ str. 54 8(zgoraj) in v obliki alinej dopolni naslednjo trditev:

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in 

temeljne svoboščine, ne glede na:

•

•

•

•

•

•

V Ustavi Republike Slovenije (str.94-97) poišči naslednje podatke 

in odgovori na vprašanja.
• V katerem poglavju so zapisane človekove pravice?

• Kateri člen govori o zagotavljanju človekovih pravic?

• Pojasni stavek: „Vsi smo pred zakonom enaki“.



Oglej si sliko v U/str.54 (spodaj) in preberi rubriko Ali veš? in reši naloge.

• Kakšno vlogo pri varovanju človekovih pravic igra varuh človekovih pravic?

• Kako še z drugo besedo še rečemo varuhu človekovih pravic?

Za boljše razumevanje vloge varuha človekovih pravic si oglej tudi 

posnetek tukaj.

Poišči spletno stran varuha človekovih pravic in odgovorni na vprašanji.

• Od kdaj ima naša država varuha človekovih pravic?

• Kdo je trenutni varuh človekovih pravic?

Vem, da zmoreš tudi to.

Poišči film, knjigo, pesem, sliko, kip, plakat ali kakšno drugo umetniško delo, s 

katerim avtor opozarja na kršenje pravic.

Zapiši v zvezek: NASLOV, IME AVTORJA, POVZETEK/SLIKO DELA (lahko ga 

tudi skiciraš) in VIR, kjer si ga našel.

Lahko poiščeš tudi članke o primerih kršenja človekovih pravic v Sloveniji in v 

Svetu.

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


Do naslednjega branja „na daljavo“ vas lepo pozdravljam. 

Učiteljica Urška 

Izstopni listek prepiši v zvezek, izpolni in mi ga pošlji do petka, 24.4.2020

Izstopni listek: Varovanje človekovih pravic

Naučil-a sem se:

a)

b)

c)

Najbolj zanimivo se mi zdi: 

Naloga, ki je nisem znal rešiti:

Vprašanje za učiteljico:


