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Otroci imamo pravico, 
da povemo svoje mnenje. 
Želimo, da nas odrasli 
vprašate in poslušate, 
še posebej, ko odločate 
o naši usodi.

Otroci s posebnimi 
potrebami imamo pravico 

do posebne skrbi. 

Otroci begunci ali priseljenci 
imamo pravico do posebne 
skrbi in zaščite. 

Otroci imamo pravico 
do počitka in prostega 
časa, igre in drugega 
razvedrila.

12.

Otroci imamo povsod 
(doma, v šoli, na ulici, 
svetovnem spletu) pravico 
do zaščite pred nasiljem 
in zlorabami.

13.

14. ko nh ea vl a e rj n i ok  ali moti naše šolanje. 

ne sms a en  iz e kč orhi iščN ati za opravljanje dela, 

zdraa vg le jn enze jr ats , u od ocivarp omami icortO

 
Kraj in datum izdaje: Ljubljana, november 2014                 
1. natis                  
Število izvodov: 400

Projekt delno nancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; 

prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

Otro ovek
pravice

zloženka otrokove pravice
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5.
3.

Otroci imamo pravico 
do življenja, preživetja in razvoja. 

Imamo pravico do hrane, 
čiste vode in zdravega okolja.

1.

1989

Otroci smo do 18. leta. 
Naše pravice so zapisane 
v Konvenciji o otrokovih 
pravicah. Država jih je 

dolžna spoštovati.

Lahko živimo tudi z drugimi ljudmi (sorodnik .i o, j ir bej rn ki  ski) as, k  ni za

Konvencija Organizacije Združenih Narodov 
o otrokovih pravicah je zbirka pravic 

otrok do 18. leta starosti. Sprejeta je bila 
20. novembra 1989. Sprejela jo je tudi 

Republika Slovenija in se s tem zavezala, 
da bo otrokom zagotavljala 
spoštovanje njihovih pravic. 

2.

.ecivavem riz o  a z pa   d svoje ,ocivarp omami icortO

Otroci imamo pravico, da živimo s  . isv šo rji tami s

4.
6. Nihče ne sme delati razlik med 

nami zaradi različnega spola 
(dečki ali deklice), rase, jezika,

vere, narodnosti ali drugih 
osebnih okoliščin.

ovnsn oo šolskega izobraževanja.

amom   i pic raor vt icO o do brezplačnega 
7.

pravico do .im ae vn ta s, p nr ai ji lm vk aa ž in dr 
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