
DELO NA DALJAVO – 3. teden 

DKE –7. c, 7. d 

torek, 31. 3. 2020 

- Človekove pravice v Sloveniji 

 
1. Ponovitev človekovih pravic. 
Ponovi človekove pravice, tako da rešiš nalogo na spletni strani: 
https://learningapps.org/9850466 
 
Pomagaj si z listom vseh človekovih pravic, ki si ga dobil/a pri pouku. 
 
2. Delo z besedilom in zapis v zvezek 
Naslov v zvezek: Človekove pravice v Sloveniji  
 
Preberi besedilo, ki je priloženo spodaj in naredi kratek povzetek v zvezek (poudari 
predvsem, s čim smo lahko zadovoljni v Sloveniji in kaj lahko naredi vsak za varovanje 
človekovih pravic). 
 
 
Zapis povzetka pošlji preko e-pošte na: marko.drobne@guest.arnes.si  

 
 
Preko e-pošte lahko tudi postaviš vprašanja glede učne snovi. 
 
 
Lep pozdrav, 
Marko Drobne 
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BESEDILO: ČLOVEKOVE PRAVICE V SLOVENIJI 

Primeri kršitev človekovih pravic v Sloveniji 
Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin je zagotovljeno v ustavi in zakonih.  
Vendar kljub temu v Republiki Sloveniji obstajajo primeri kršitev človekovih pravic: 
- Romi se soočajo tudi z izključevanjem in diskriminacijo. 
- Leta 1992 je bilo 25.671 oseb izbrisanih s seznama stalnih prebivalcev Republike Slovenije. 
Z izbrisom so ti ljudje izgubili vse državljanske pravice. Poiskali so pravico na Evropskem 
sodišču za človekove pravice. 
 
VENDAR 
Človekove pravice so zapisane v ustavi in jih tudi dejansko uresničujemo. 
Na primer: 

 V Sloveniji ni smrtne kazni. 

 Imamo demokratični politični sistem, ki spoštuje pravice vseh državljanov. 

 Osnovnošolsko izobraževanje se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja 
možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. 

 Določene zdravstvene storitve so ljudem na voljo brez dodatnega plačila. 

 V primeru brezposelnosti prizadeti posamezniki ob določenih pogojih dobivajo 
denarno nadomestilo. 

 Zaposlene matere so lahko na porodniškem dopustu skoraj eno leto po rojstvu 
otroka. 

 Velika skrb je namenjena okolju; pravica do pitne vode je zapisana v ustavi. 
S čim smo lahko zadovoljni? 
Od sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah dalje so bili v boju za uveljavitev 
človekovih pravic doseženi številni uspehi: 

 Posebej so izpostavljene pravice žensk, otrok in avtohtonih ljudstev. 

 Deluje mednarodno kazensko sodišče, ki preganja tiste, ki storijo genocid, 
hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva. 

 Urad visokega komisarja za človekove pravice pri OZN in nacionalne institucije za 
človekove pravice po posameznih državah redno spremljajo stanje človekovih pravic 
v posameznih. V posameznih državah se stanje človekovih pravic nenehno 
spreminja, lahko se izboljša ali pa poslabša. OZN lahko proti državam kršiteljicam 
človekovih pravic ukrepa. 
 

Kaj lahko za varovanje človekovih pravic naredimo sami? 

 S krepitvijo identitete in samospoštovanja se zavedamo kdo smo, spoštujemo sebe in 

smo pripravljeni spoštovati druge. Spoznanje, da imajo vsi ljudje na svetu podobne 

potrebe po varnosti, spoštovanju in upoštevanju, nam daje občutljivost za potrebe in 

čustva drugih, kar je osnova za spoštovanje njihovih pravic.  

 Ker je po svetu prisotno veliko kršitev človekovih pravic, je pomembno, da znamo 

svoje pravice braniti. Braniti pa jih bomo znali, če jih bomo poznali. Vsak posameznik 

lahko kaj naredi za pravičnejši svet z medsebojnim sodelovanjem in zastavitvijo 

svojega glasu za pravično življenje in spoštovanje človekovih pravic. 

 Da zaščitimo svoje pravice, moramo biti aktivni. 

 Neprestano je treba opazovati delovanje držav in njihovih organov. 

 Opozarjati je treba na njihove dolžnosti varovanja človekovih pravic ter tako 

zagotavljati, da so pri svojem delu pozorni na človekove pravice in njihove kršitve. 

 Poiščemo pomoč (staršev, varuha človekovih pravic, ustanov, tudi telefonski klici) 

 


