
Zaposlitev za predmet DKE 4.5. – 8.5. 

7. RAZRED 

Pozdravljeni, sedmošolci!  

Upam, da ste imeli lepe počitnice, da ste jih izkoristili za tiste stvari, ki jih radi počnete in si nabrali 

novih moči za zadnja dva meseca pouka. 

Najprej vam pošiljam odgovore na vprašanja, ki sem vam jih zastavila v zadnji zaposlitvi. Preberite 

si jih in popravite vaše odgovore, če so bili napačni oz. si pripišite in dopišite manjkajoče podatke. 

VPRAŠANJA in ODGOVORI 

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

obdobjih? 

Ravno v času vojn so ljudem najbolj kratene temeljne človekove pravice. Po drugi svetovni vojni 

je postalo jasno, da morajo države sprejeti in izvajati trden dogovor o spoštovanju pravic, ki jih 

ima vsak človek. 

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

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

Temlejne človekove pravice so napisane v besedilu SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC. 

To besedilo so leta 1948 sprejeli in podpisali predstavniki držav članic OZN. 

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

V Ustavi Republike Slovenije je napisano, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice 

in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 

prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost…Vsi smo pred 

zakonom enaki. 

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

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

Najbolj »znane« kršiteljice v zadnjih desetletjih so Sudan,  Severna Koreja, Mjanmar, Sirija, Kuba, 

Eritreja, Kitajska.. Ljudje so še vedno žrtve mučenja ali drugega slabega ravnanja, ponekod jim 

grozijo nepoštena sojenja, v številnih državah še vedno ni svobode govora. Še vedno 

obstajajo države z zakoni, ki diskriminirajo ženske ali migrante ter manjšine.  

Po razpadu Jogoslavije je v nekaterih delih nekdanje države prišlo do množičnih pobojev; najhujši 

primer je poboj pripadnikov bošnjaškega naroda v Bosni, v kraju Srebrenica. 

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

Otroci so še manj zaščiteni pred zlorabami in nesrečami kot odrasli, zato so predstavniki držav 

OZN podpisali pomembno izjavo, KONVENCIJO O OTROKOVIH PRAVICAH. 

 



 Kdo v Sloveniji varuje človekove in otrokove pravice? 

V Sloveniji razen Ustavnega sodišča in rednih sodišč varuje človekove in otrokove pravice tudi 

varuh človekovih pravic. 

 Kaj pomeni izraz KONFLIKT PRAVIC. 

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

ljudje imajo enake pravice kot on. Pravica ene osebe lahko pride v nasprotje aloi KONFLIKT z neko 

pravico druge osebe. 

S človekovimi pravicami se moramo najprej vsi dobro seznaniti, potem se moramo med seboj 

nenehno dogovarjati o tem, kako bomo v skupnosti poskrbeli za svoje pravice, ne da bi kršili 

pravice drugih. 

 

V PRILOGI najdete test za preverjanje in utrjevanje znanja. Rešite ga! 

 

 

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!  

Lep pozdrav, 

učiteljica Andreja  
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