
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Pravo socialne varnosti 

Course title:  

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Študijski program za 
izpopolnjevanje: Specializacija 

znanj s področja prava 

Modul: Delovno pravo in pravo 
socialne varnosti 

1 1 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. dr. Grega Strban 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 



I. Uvod in temeljne opredelitve 
II. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
2.1. Možnosti zagotavljanja dohodka v starosti 
(oblike socialnega zavarovanja, nacionalno 
varstvo, navidezni pokojninski računi) 
2.2. Kritično ovrednotenje novosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
III. Zdravstveno varstvo in zdravstveno 
zavarovanje 
3.1. Oblike obveznih in prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanj 
3.2. Kritično ovrednotenje posameznih pravnih 
institutov in postopka uveljavljanja pravic 
IV. Zavarovanje za primer brezposelnosti 
4.1. Temeljni pojmi in sistemi varstva v 
primeru brezposelnosti 
4.2. Kritično ovrednotenje pogoje za pridobitev 
pravic ter obsega pravic in obveznosti 
V. Varstvo otroka in družine 
5.1. Sistemi varstva otroka in družine 
5.2. Kritično ovrednotenje novosti v ureditvi 
zavarovanja za starševsko varstvo in družinskih 
prejemkov  
VI. Socialno varstvo 
6.1. Temeljni pojmi in sistemi socialnega 
varstva 
6.2. Kritično ovrednotenje novosti 
 
* Podrobnejše teme bodo prilagojene 
aktualnemu razvoju sistema socialne varnosti 

  

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

   Bubnov Škoberne, Anjuta, Strban, Grega: Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana, 2010. 
   Mihalič, Renata; Strban, Grega, Univerzalni temeljni dohodek, GV Založba, Ljubljana, 2015. 
   Mihalič, Renata; Strban, Grega: Socialna država in država blaginje: sopomenki ali le vsebinski 
blizuzvočnici?, Podjetje in delo, 2017, 43, št. 3/4, str. 634-644. 
   Strban, Grega: Socialne pravice v dobrobit otroka : povečanje ali zmanjšanje njihovega obsega v 
času recesije?. V: Šelih, Alenka (ur.), Filipčič, Katja (ur.), Dolčič, Tone (ur.). Otrokove pravice v 
Sloveniji: sedanje stanje in izzivi za prihodnost, (Razprave, 29). Ljubljana: Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, 2015, 207 str., str. 49-70. 
   Strban, Grega, Pravica do socialne varnosti v (ustavno)sodnem odločanju, v: Marijan Pavčnik, 
Aleš Novak (ur.), (Ustavno)sodno odločanje, GV Založba, Ljubljana 2013. 
   Strban, Grega: Lastninsko varstvo socialnih pravic, Podjetje in delo, letn. 41, 2015, št. 6-7, str. 
1251-1266. 
   Strban, Grega: Odvisnost od oskrbe drugega – novo socialno tveganje?, Zbornik znanstvenih 
razprav, Letn. LXXII, 2012, str. 211-240. 



   Strban, Grega: Spregledani vidiki pokojninske reforme, Delavci in delodajalci, letn. XIII, 2013, št. 
2-3, str. 277-300 
   Van Langendonck, Jef (ur.): The Right to Social Security, Intersentia, Antwerpen, 2007. 
   Strban, Grega: Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja, CZ, Ljubljana, 2005. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in bolj 
poglobljena, izpopolnjena in utrjena teoretična in 
praktična znanja s področja prava socialne varnosti. 
Predvidena je poglobitev znanja o pravicah in 
obveznostih subjektov socialnopravnega razmerja, 
s čimer se kandidata usposobi za aplikativno, 
samostojno, strokovno kritično in odgovorno delo v 
pravniškem poklicu. 
 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo kandidat sposoben 
izkazati razumevanje pravnih institutov in pravil s 
področja, jih razvrščati v konkretnih situacijah. 
Sposoben bo argumentirano interpretirati 
zakonske določbe s področja in spremljati ter 
analizirati sodno prakso.  
Pridobljeno znanje bo kandidat lahko neposredno 

uporabil pri odločanju o pravicah in obveznostih 
iz sistema socialne varnosti ter pri sodelovanju 
in odločanju v upravno socialnem postopku in 
socialnem sporu. 
Kandidat se bo sposoben pisno in ustno izražati o 
pravnih vprašanjih. Utrdil in nadgradil bo občutek 
za pravilno dojemanje in interpretiranje pravnih 
norm. Sposoben bo kritično pravniško sklepati, 
imel bo celovit pregled nad pravnim položajem 
osebe ob nastanku konkretnega socialnega primera 
v različnih sistemih socialne varnosti, znanje bo 
zmogel prenesti v različne oblike vlog v predsodnih 
in sodnih postopkih. Poglobil bo občutek za etično 
opravljanje poklica. 
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno 
znanje predvsem s področjem delovnega prava, 
evropskega prava socialne varnosti ter delovnih in 
socialnih sporov, delno pa tudi s področjem javne 
uprave in civilnega (zavarovalnega) prava. 

 
 
 

 
 



   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov) 
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje 
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov 
samostojnega dela)  
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo izdelkov 
za obravnavo na vajah, samostojno delo in študij)    

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Končni pisni izpit  100% 
 
 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  
1. Bubnov Škoberne, Anjuta, Strban, Grega: Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana, 2010. 
2. Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Grega Strban: Social Security law in Slovenia Third Edition, Kluwer 
Law International, Alphen aan den Rijn, 2016. 
3. Strban, Grega: Country report on Slovenia, v: Becker, Ulrich, Pieters, Danny, Ross, Friso, Schoukens, Paul 
(Eds.): Security: A General Principle of Social Security Law in Europe, Europa Law Publishing, Groningen, 
2010. 
4. Strban, Grega: Systematisierung des slowenischen Rechts der sozialen Sicherheit im Vergleich zur 
Systematisierung des deutschen Sozialrechts, Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und 
Sozialrecht (ZIAS), letn. 24/25, 2010/2011 št. 4, str. 353-376. 

 


