
Spoštovani učenci 7. razreda 

 
Ta teden boste: 

- se seznanili še z enim primerom kršenja človekovih pravic v Sloveniji 

- ugotovili, da je Slovenija naredila  kar nekaj pozitivnih premikov pri varovanju 

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: Primeri kršitev človekovih pravic v Sloveniji in kaj je 

Slovenija naredila na področju varovanja člov. pravic 

 
1. Primer »Izbrisani«: Danes boš spoznal še en primer kršenja človekovih pravic v 

Sloveniji. Oglej si videoposnetek in izvedel boš, kdo so sploh izbrisani. 

https://www.youtube.com/watch?v=VYUAPGHz0ik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. S pomočjo posnetka in SDZ (str. 22 – pdf dokument) v vsaj 5 povedih opiši problem 

izbrisanih in napiši, katera mednarodna institucija je v tem primeru kršenja člov. 

pravic v Sloveniji morala posredovati in kako je bil problem razrešen. 

3. Zakaj smo lahko upravičeno zadovoljni z varovanjem člov. pravic v Sloveniji?– v 

zvezek zapiši naslednje točke: 

mailto:slavica.balek@guest.arnes.si
mailto:slavica.balek@guest.arnes.si
https://www.youtube.com/watch?v=VYUAPGHz0ik


 
Človekove pravice (državljanske, politične, socialne, ekonomske, okoljske, kulturne,…) 
so zapisane v ustavi in jih tudi dejansko uresničujemo. Kako jih uresničujemo? 
 
1. V Sloveniji ni smrtne kazni. 
2. Imamo demokratični politični sistem, ki spoštuje pravice vseh državljanov. 
3. Osnovnošolsko izobraževanje se financira iz javnih sredstev.  
4. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. 
5. Določene zdravstvene storitve so ljudem na voljo brez dodatnega plačila. 
6. V primeru brezposelnosti prizadeti posamezniki ob določenih pogojih 

dobivajo denarno nadomestilo. 
7.  Zaposlene matere so lahko na porodniškem dopustu skoraj eno leto po 

rojstvu otroka. 

8. Velika skrb je namenjena okolju; pravica do pitne vode je zapisana v ustavi. 
 

4. Med zgoraj naštetimi dosežki pri varovanju človekovih pravic izberi 
tistega, ki se ti zdi najpomembnejši. Izpiši ga in svoj izbor pojasni. 
 
Dosežek: 
 
Utemeljitev: 

 


