
DKE v 7. razredu   

 

Pozdravljeni, učenci.  

Upam, da ste zdravi. Pošiljam vam navodila za četrti teden učenja na daljavo. 

Prejšnjo uro ste si ogledali zgodbe otrok sveta in zapisali krajši sestavek. S temo o 

otrokovih pravicah bomo nadaljevali naslednjo uro, danes pa se vrnimo na človekove 

pravice. 

1. Natančno preglejte odgovore na vprašanja, ki ste jih zapisali v zvezek v prvih dveh 

tednih – rešitve najdete v priponki. Popravite in dopolnite vaše odgovore. 

2. Oglejte si posnetek – Splošna deklaracija človekovih pravic. Bodite pozorni na 

podatek: kdo, kdaj in zakaj je sprejel ta dokument.  

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8. Nato zapišite v zvezek naslednje 

besedilo … 

 

                                           Splošna deklaracija človekovih pravic 

Splošno deklaracijo človekovih pravic so leta 1948 sprejeli v Organizaciji združenih 

narodov (OZN). V tem dokumentu so se države dogovorile o spoštovanju osnovnih 

pravic, ki jih ima vsak človek, ne glede na vero, spol, barvo kože, narodnost ali kaj 

drugega. Ker te pravice pripadajo vsakemu človeku, se imenujejo človekove pravice. 

Mnoge države (tudi Slovenija) so v skladu z deklaracijo podpisale še dodatne izjave – 

konvencije, s katerimi so se obvezale, da bodo tudi zakonsko spoštovale človekove 

pravice.  

3. Preberite poenostavljene povzetke Splošne deklaracije človekovih pravic 

(https://www.amnesty.si/sdcp70) in izpišite pet pravic, za katere menite, da so najbolj 

pomembne za vsakega posameznika in utemeljite zakaj. 

 

Za tiste, ki želite izvedeti več … 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8
https://www.amnesty.si/sdcp70
https://www.youtube.com/watch?v=sGtAuVBrWas


Aktualni varuh človekovih pravic v Republiki Sloveniji je Peter Svetina – 24. 2. 2019 je 

nastopil šestletni mandat. 

 

 

 

 

                                                     Vir: http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/vodstvo/peter-svetina/, pridobljeno 31. 3. 2020. 

 

Kdor želi in ima čas, lahko prebere aktualna sporočila za javnost / mnenja varuha …  

V času šolanja na daljavo je treba poskrbeti za najšibkejše: 

http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/varuh-svetina-v-casu-

solanja-na-daljavo-je-treba-poskrbeti-za-najsibkejse/?cHash=7de114228567ee61a5570726bf5701dc 

Hvala zdravstvenim delavcem in vsem, ki spoštujete navodila: 

http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/svetina-hvala-

zdravstvenim-drlavcem-in-vsem-ki-spostujete-navodila/?cHash=bfc80b5b618639350166bbd80cbf64f8 

 

Če imate kakšno vprašanje, mi lahko pišete: simona.zarn@oskrsko.si. Vesela pa bom 

tudi, če mi sporočite, kako vam gre ali pošljete fotografije zapiskov – če imate to 

možnost. Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi. 

Pripravila Simona Žarn 
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