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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: Medicinsko pravo

1

1

Vrsta predmeta / Course type

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

5

Klinične vaje Druge oblike
work
študija
20

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
60

Prof. dr. Rajko Pirnat

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Prerequisits:

Vsebina:
I. Zdravstvene storitve in javna služba
1. Tržne in netržne storitve
2. Javne službe in storitve v splošnem interesu
3. Svoboda opravljanja storitev in zdravstvene
storitve
4. Javna služba na področju zdravstvenih
storitev
4.1. Ravni javne službe
4.2. Obveznosti javne službe
4.3. Financiranje javne službe
5. Nadzor nad izvajalci zdravstvenih storitev

Content (Syllabus outline):

II. Izvajalci zdravstvenih storitev – statusnopravna vprašanja

ECTS
4

1. Zavodi
1.1. Pravni položaj javnih zavodov
1.2. Drugi zdravstveni zavodi
2. Izvajanje zdravstvenih storitev kot svobodni
poklic
3. Gospodarske družbe in drugi izvajalci
III. Koncesija na področju zdravstvene
dejavnosti
1. Koncesija in javno naročilo za zdravstvene
storitve
2. Postopek podelitve koncesije
3. Financiranje koncesioniranih storitev
VI. Čezmejno opravljanje zdravstvenih storitev
1. Mobilnost izvajalcev
2. Mobilnost pacientov – čezmejno
zdravstveno varstvo
2.1. Bolnišnične storitve
2.2. Izvenbolnišnične storitve
V. Interesna združenja izvajalcev
1. Združenja in društva
2. Zbornice
3. Javna pooblastila interesnih združenj
Temeljni literatura in viri / Readings:
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6/7. Ljubljana: GV Založba, 2009, str. 1403-1413. [COBISS.SI-ID 10435153].
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in
bolj poglobljena, izpopolnjena in utrjena
teoretična in praktična znanja s področja
pravne ureditve zdravstvenih storitev in
njihovega izvajanja.

Objectives and competences:

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 delu na področju
pravne ureditve izvajalcev zdravstvenih
storitev.

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).
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:
Končni pisni izpit.
100%
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