Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Obvezno zdravstveno zavarovanje

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. Grega Strban

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

Vsebina:
1. Uvodno
1. 1. Razmejitev do drugih panog in disciplin
1. 2. Pravni viri

Content (Syllabus outline):

2. Socialnozavarovalno razmerje obveznega
zdravstvenega zavarovanja (OZZ)
2. 1. Krog OZZ oseb
2. 2. Posebnosti nosilca OZZ
2. 3. Pravice in obveznosti zavarovanih oseb
2. 4. Pravice in obveznosti nosilca OZZ
3. Druga pravna razmerja
3. 1. Na prispevni strani (delodajalci in FURS)

ECTS
4

3. 2. Na dajatveni strani (vključitev izvajalcev
zdravstvenih storitev)
4. Podrobneje o pravicah zavarovanih oseb
4. 1. Pravice do dajatev v naravi
4. 1. 1. Vrste preventivnih dajatev
4. 1. 2. Dajatve zdravljenja
4. 2. Denarne dajatve
5. Podrobneje o postopku uveljavljanja pravic
5. 1. (Ne) primernost ureditve postopka pred
strokovnimi organi
5. 2. Možnost socialnega spora
6. Vpliv mednarodnega in evropskega prava
6. 1. Konvencije MOD
6. 2. Norme Sveta Evrope
6. 3. Pravo EU
6. 3. 1. Koordinacija javnih sistemov
zdravstvenega varstva
6. 3. 2. Pravica do zdravljenja v tujini na
podlagi določb o prostem pretoku storitev
6. 3. 3. Odprta metoda koordinacije
7. Razmejitev do zasebnih zdravstvenih
zavarovanj
8. Možnosti vključitve zavarovanja za
dolgotrajno oskrbo
Temeljni literatura in viri / Readings:
Strban Grega, Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2005.
Strban, Grega: Patient mobility in the European Union: between social security coordination and
free movement of services, ERA Forum, Journal of the Academy of European Law, Springer, Vol.
14, 2013, Nr. 3, str. 391-407.
Strban, Grega: Izzivi obveznega zdravstvenega zavarovanja, Iskanje ravnovesja med javno in
zasebno odgovornostjo za zdravje, Delavci in delodajalci, letn. XIV, 2014, št. 2-3, str. 343-365.
Strban, Grega: Vpliv posebnega urejanja pacientovih pravic na postopek uveljavljanja pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, Delavci in delodajalci, letn. IX, 2009, št. 2-3 str. 249-270.
Strban, Grega: Odvisnost od oskrbe drugega – novo socialno tveganje? Zbornik znanstvenih
razprav, Letn. LXXII, 2012, str. 211-240.

Strban, Grega: Gradišek Anton; Balažic Jože: Izmenjava medicinske dokumentacije med izbranimi
osebnimi zdravniki in pooblaščenimi zdravniki delodajalca, Zdravniški Vestnik, letn. 80, 2011, št.
10, str. 775-784.
Bubnov-Škoberne, Anjuta: Pravica do zdravstvenega varstva in pravica do zdravstvenih storitev,
Pravnik, Letn. 57, št. 1-3 (2002), str. 51-79.
Ter veljavna zakonodaja s področja.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da kandidat pridobi
podrobnejša, novejša in bolj poglobljena,
izpopolnjena in utrjena teoretična in praktična
znanja s področja obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Predvidena je poglobitev znanja
na način, ki kandidata usposobi za samostojno
delo ter za primerno aplikacijo pridobljenega
znanja v praksi. Kandidat bo na ta način lahko
opravljal strokovno kritično in odgovorno delo
v svojem poklicu.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo kandidat
sposoben izkazati razumevanje institutov in
pravil s področja obveznega zdravstvenega
zavarovanja, znal jih bo tudi pravilno razvrščati
v konkretnih situacijah. Sposoben bo
argumentirano interpretirati zakonske določbe
s področja obveznega zdravstvenega
zavarovanja, hkrati pa tudi spremljati in
ustrezno analizirati relevantno sodno prakso.
Pridobljeno znanje bo študent lahko
neposredno uporabil pri spremljanju delovanja
sodišč, tako v nepravdnih postopkih, kot tudi v
civilnih pravdnih postopkih in tudi v postopkih
pred ustavnim sodiščem. Na podlagi
pridobljenega znanja bo razvil tudi sposobnost
razumevanja posebnosti ostalih postopkov, ki
se ukvarjajo z vprašanji obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
Kandidat se bo sposoben pisno in ustno izražati
o vprašanjih, ki vplivajo na normativno
ureditev. Utrdil in nadgradil bo občutek za
pravilno dojemanje in interpretiranje pravnih
norm. Utrdil bo kritično razmišljanje in poglobil
občutek za etično opravljanje poklica.

Intended learning outcomes:

Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno
znanje s področja obveznega zdravstvenega
zavarovanja z ostalimi področji prava socialne
varnosti in področji medicinskega oziroma
zdravstvenega prava, predvsem z
upravnopravnim, kazenskopravnim ter
civilnopravnim vidikom.

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%
Reference nosilca / Lecturer's references:
Strban Grega, Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2005.
Strban, Grega: Slowenisches und deutsches System der gesetzlichen Krankenversicherung: ein
Rechtsvergleich aus slowenischer Sicht., Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeitsund Sozialrecht (ZIAS), letn. 18, 2004, št. 4, str. 399-428.
Strban, Grega: Mednarodnopravne omejitve pri zakonskem urejanju pravic in dolžnosti v
obveznem zdravstvenem zavarovanju, Podjetje in delo, letn. 31, 2005, št. 5, str. 811-835.

