
Spoštovani učenci 7. razreda 

 
Počitnice so mimo in pred nami je 6. teden učenja na daljavo. Ta teden boste: 

- ponovili  poglavitne dokumente, ki državo obvezujejo k varovanju 

človekovih pravic, 

- v konkretnih členih Ustave RS prepoznali  človekove pravice, 

- navedli organizacije in ustanove, ki skrbijo za uveljavljanje človekovih 

pravic. 
 

Sproti ali najkasneje do naslednjega torka mi pošljite dokaze vašega dela 

(poslikano/skenirano nalogo) na elektronski naslov slavica.balek@guest.arnes.si 

 

V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me 

lahko kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu: 

slavica.balek@guest.arnes.si  

 

Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi.  

 

Lep pozdrav,  

učiteljica Slavica Balek Haddaoui  

 

NAVODILA ZA DELO:  

 

NASLOV V ZVEZEK: Varovanje človekovih pravic 

 
1. Kje so zapisane človekove pravice?: Preberi besedilo v SDZ na str. 

69. Iz besedila izpiši vse dokumente, ki zavezujejo Slovenijo k 

spoštovanju človekovih pravic. 

 

2. Kdo varuje uresničevanje človekovih pravic? - Preberi besedilo v 

SDZ na str. 69 » Kdo varuje uresničevanje človekovih pravic« in 

odgovori na naslednja vprašanja: 

 

Kdo varuje uresničevanje človekovih pravic na ravni države? 

Kdo varuje uresničevanje človekovih pravic na mednarodni ravni? 

Razmisli in na kratko zapiši, zakaj je potrebno, da so človekove 

pravice zavarovane z ustavo in zakoni. 

 

3. Človekove pravice v ustavi Republike Slovenije - V zvezek zapiši 

naslednjo poved: 
Človekove pravice in svoboščine so zapisane v ustavi RS in sicer v 

poglavju Človekove pravice in temeljne svoboščine. 

4. Ustava RS v SDZ na str. 120 – 131- v ustavi poišči naslednje 

podatke in odgovore zapiši v zvezek: 
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V katerem poglavju so zapisane človekove pravice? 

Kateri člen govori o zagotavljanju človekovih pravic? 

Pojasni stavek » Vsi smo pred zakonom enaki«. 

S pomočjo ustave in spodnje slike dopolni naslednjo poved: V 

Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice, ne 

glede na… 

 

 
 

5. VLOGA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC: pojdi na spletno 

stran varuha človekovih pravic  
http://www.pravice-otrok.si 

S pomočjo spletne strani in slike spodaj odgovori na naslednja vprašanja: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kakšno vlogo pri varovanju človekovih pravic igra varuh 

človekovih pravic? 

2. Kako z drugo besedo še rečemo varuhu človekovih pravic? 

3. Kdo je trenutni varuh človekovih pravic v Sloveniji? 

4. Do kdaj ima mandat – kako dolgo bo še varuh človekovih 

pravic? 

 

http://www.pravice-otrok.si/

