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Kaj so otrokove pravice? 

V učbeniku (str. 48–49) preberi 8. poglavje Kaj so otrokove pravic. 

1. Človekove pravice so splošne, kar pomeni, da jih imajo moški, ženske in otroci. 

Slednji so od vseh treh skupin ljudi najmanj zaščiteni pred zlorabami in nesrečami 

zato so predstavniki držav članic OZN podpisali Konvencijo o otrokovih pravicah. 

a) Kaj so dolžne storiti države, ki so podpisale Konvencijo o otrokovih pravicah? 

Kaznovati tiske, ki kršijo nekaj, kar je zapisano v Konvenciji o otrokovih pravicah. 

b) Kaj je bistvo Konvencije o otrokovih pravicah? Da imajo otroci pravico do dobrega 

otroštva, da razvijejo svoje sposobnosti in postanejo enakopravni člani skupnosti. 

 

2. Poglej video Infodrom: Kakšne so pravice otrok?: 

https://www.youtube.com/watch?v=cN0p_ltpCNI in odgovori na vprašanji. 

a) Koliko pravic je zapisanih v Konvenciji o otrokovih pravicah? 42. 

b) Po lastni izbiri zapiši tri pravice otrok. 

Pravico do zdravstvenega 

varstva. 

Pravico do brezplačnega 

izobraževanja. 

Pravico do zadostne 

količine hrane in do čiste 

vode. 

 

3. Videi prikazujejo zgodbe otrok, ki so jim kršene človekove pravice. Zapiši tri kršitve 

človekovih pravic, ki si jih zaznal v posnetkih. Pomagaj si z glavnimi pravicami otrok, 

ki jih imaš navedene v učbeniku na str. 49. 

Infodrom: Otroci na plantažah tobaka, 

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

Infodrom: Otroško delo v Tanzaniji, 

https://www.youtube.com/watch?v=6cu7oDIHA1Y. 

Infodrom: Poroke otrok kršijo otrokove pravice, 

https://www.youtube.com/watch?v=M2HPOYwHfm8. 

Infodrom: Življenje otrok v taborišču v Srednjeafriški 

republiki, 

https://www.youtube.com/watch?v=YKtzgWr8h0k. 

Otrokom so v posnetku kršene 

pravice do izobraževanja, igre, 

zadostne količine hrane in čiste 

vode. So poceni delovna sila, s čimer 

so kršene njihove pravice. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cN0p_ltpCNI
https://www.youtube.com/watch?v=SzsvBymUmtU
https://www.youtube.com/watch?v=6cu7oDIHA1Y
https://www.youtube.com/watch?v=M2HPOYwHfm8
https://www.youtube.com/watch?v=YKtzgWr8h0k
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Kdo v Sloveniji varuje človekove in otrokove pravice? 

V učbeniku (str. 49–50) preberi 9. poglavje Kdo v Sloveniji varuje človekove in otrokove 

pravice. 

1. Slovenija mora na svojem ozemlju poskrbeti za varstvo človekovih pravic in pravic 

otrok. V zakonih je predvidena kazen za kršitelje.  

Poglej video Infodrom: Varuh človekovih pravic: 

https://www.youtube.com/watch?v=sGtAuVBrWas in odgovori na vprašanji. 

a) Kdo v Sloveniji poleg sodišč še varuje človekove in otrokove pravice? Varuh 

človekovih pravic. 

b) Kaj je naloga varuha človekovih pravic? Da preiskuje nepravilno ali nezakonito 

delovanje državnih organov (policije, sodišča, CSD, šol, politikov). 

 

Ali so moje človekove pravice omejene? 

V učbeniku (str. 50–51) preberi 10. poglavje Ali so moje človekove pravice omejene. 

1. Francoski filozof Voltaire je zapisal: »Morda se ne strinjam s tistim, kar govorite, 

vendar se bom do konca boril za vašo pravico, da to poveste«. 

Kaj je žele reči filozof? Pojasni z lastnim primerom ali primerom iz učbenika. 

Primer: Nejo so sošolci dražili zaradi igralke, ki jo je imela narisano na majici. Sošolec 

Matevž jo je kljub temu, da mu igralka ni bila všeč zagovarja in branil pred ostalimi 

sošolci. Zavedal se je, da lahko Neja nosi takšno majico kot želi. 

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

