
NAŠE PRAVICE
projekt izobraževanja o pravicah otrok



NAŠE PRAVICE:
Učni pripomoček za učenje o  

otrokovih pravicah

Avtorji:
mag. Blanka Jamnišek
Liana Kalčina
dr. Andreja Barle‐Lakota
Dr. Zoran Pavlović  mag. 
Mitja Sardoč

Ilustrator:
Matjaž Schmidt

Oblikovalec:
Jaša Schmidt



Po Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah smo otroci  
vsi, ki še nismo polnoletni. Imamo pravico izvedeti, katere so naše  
pravice. Države so nam zavezane zagotoviti spoštovanje pravic in  

varovati naše dolgoročne interese.



Otroci imamo pravico do življenja, do preživetja in  
razvoja. Imamo pravico do zadostne količine hrane in  

čiste vode.



Ob rojstvu imamo vsi otroci, kjerkoli smo, pravico do  
imena in državljanstva.



Otroci imamo pravico živeti s svojimi starši, družinami  
ali s tistimi, ki za nas najbolje poskrbijo.



Nihče nas ne sme razlikovati samo zato, ker pripadamo  
različnim rasam, jezikovnim skupinam, veroizpovedim,  

narodom ali etničnim skupinam.



Otroci imamo pravico do izobraževanja in brezplačnega  
osnovnošolskega šolanja.



Prisluhnite nam, imamo pravico povedati svoje mnenje.



Otroci imamo pravico do zdravstvenega varstva.



Naši vrstniki, otroci s posebnimi potrebami, imajo  
pravico do posebne skrbi.



Če smo begunci ali tujci v drugih državah, imamo  
pravico, da za nas poskrbijo.



Otroci imamo pravico do počitka, igre in dejavnosti v  
prostem času.



Otroci imamo pravico do zaščite pred vsemi oblikami  
nasilja in zlorabe.



Otroci ne smemo biti poceni delovna sila, zlasti ne v  
škodo našega izobraževanja.
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