
Zaposlitev za predmet DKE 20.4. – 24.4. 

7. RAZRED 

Pozdravljeni, sedmošolci!  

Verjetno ste za Varuha človekovih pravic slišali že kdaj prej, če ne drugje, v medijih. Ste našli podatke, 

ki ste jih iskali? Mogoče boste pa v bodoče bolj pozorni , ko se bo o njem govorilo in poročalo. Sploh v 

času, ki ga sedaj preživljamo  je več govora o njem. Zakaj? 

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE JE 

Peter Svetina 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Varuha ali varuhinjo izvoli Državni zbor na predlog predsednika države (za 6 let – temu 

rečemo mandat).  Varuh ima lahko najmanj dva in največ štiri namestnike, ki jih na varuhov 

predlog, prav tako za šest let, imenuje Državni zbor. 

 Na varuha, njegove namestnike ali na strokovne sodelavce se lahko obrnete, če menite, da 

vam je bila kršena katera izmed pravic. Preden se pritožite na institucijo Varuha človekovih 

pravic RS (Varuh), skušajte sami rešiti svoje težave s pritožbami na organe, ki so vam kršili 

pravice. 

 Varuh lahko opozarja na kršitve, predlaga rešitve, daje pobude, posreduje svoje mnenje. 

 Varuh pa ne more opraviti dela ali odpraviti kršitve oziroma nepravilnosti namesto 

določenega državnega organa ali organa lokalne samouprave . 

 Na institucijo Varuha lahko pošljete pisno pobudo po pošti ali elektronski pošti. Če ne veste, 

kako, lahko pokličete na številko brezplačnega telefona 080 15 30. 

Vsakemu posamezniku pripadajo vse človekove pravice. Zato moramo spoštovati pravice drug 

drugega. Drugi morajo spoštovati naše pravice, mi pa moramo spoštovati pravice vseh drugih. 

Posameznik je svoboden, vendar ne sme storiti nečesa, s čimer bi kršil pravice drugih ljudi. Pravica 

ene osebe lahko pride v nasprotje ali KONFLIKT  z neko pravico osebe. 

Z zgornjimi besedami zaključujemo 3. poglavje. In ostalo nam je samo še zadnje! 

Pa si poglejmo naloge za teden, ki prihaja (PREDPOČITNIŠKI TEDEN!!!:)). 

1. V zvezek prepiši zgornji odstavek. 

2. Preverili in utrdili boste znanje 3. poglavja. V zvezek napiši samo odgovore v celih povedih. 

 

 

 



VPRAŠANJA 

 Zakaj so se ljudje po 2. sv. vojni bolj zavedali pomena človekovih pravic kot v prejšnjih 

obdobjih? 

 V katerem pomembnem mednarodnem dokumentu so bile po drugi svetovni vojni napsane 

temeljne človekove pravice? Katera organizacija je ta dokument sprejela in razglasila? 

 Kaj pomeni, če rečemo, da Slovenija temelji na človekovih pravicah? 

 Naštej vsaj tri države, v katerih so v zadnjih desetletjih grobo kršili temeljne človekove 

pravice. Katere so kršili? (Pomagaj si s spletom, mediji) 

 Zakaj so se države posebej dogovorile o pravicah, ki jih imajo vsi otroci? 

 Kdo v Sloveniji varuje človekove in otrokove pravice? 

 Kaj pomeni izraz KONFLIKT PRAVIC. 

Poznate vse odgovore? Bravo, torej razumete snov zadnjega poglavja! 

 

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na etika.zalec@gmail.com 

 

Javite se mi, napišite kako vam gre delo, kako ste… 

Bodite zdravi in ostanite nasmejani! UŽIVAJTE POČITNICE NA SONČKU! 

Lep pozdrav, 

učiteljica Andreja vas pogreša ;) 
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