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1. Uvod v pravo socialne varnosti
1.1. Opredelitev prava socialne varnosti in razmejitev od
drugih pravnih panog ter znanstvenih (predvsem
ekonomskih in socioloških) disciplin
1.2. Temeljni sistemi in temeljni pojmi (socialna država,
socialna zaščita, socialna varnost, socialni primer,
socialno zavarovanje, socialno varstvo, socialne
vzpodbude in ugodnosti, socialne odškodnine)
1.3. Temeljna načela socialne varnosti
1.4. Pravni viri (mednarodni, nacionalni)
1.5. Socialno pravno razmerje
1.5.1. Dvostransko socialno pravno razmerje ali socialno
zavarovalno razmerje
1.5.2. Enostransko socialno pravno razmerje
1.5.3. Subjekti pravic in obveznosti
1.5.4. Vrsta pravic, pogoji za njihovo pridobitev in
izgubo, vrsta obveznosti
1.5.5. Varstvo pravic in zagotovitev izpolnitve obveznosti
1.6. Dolžnosti države
1.7. Organizacija sistemov socialne varnosti
1.8. Zgodovinski razvoj sistemov socialne varnosti v
Sloveniji in v svetu
2. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2.1. Sistemi varnosti dohodka v starosti
2.1.1. Navidezni pokojninski računi
2.1.2. Zavarovanje za primer starosti (obvezno, različne
vrste prostovoljnih)
2.2. Zavarovanje za primer delne ali popolne
nezmožnosti za delo (invalidsko zavarovanje
2.2.1. Pravice invalidov
2.2.2. Pravice delovnih invalidov
2.4. Zavarovanje za primer smrti zavarovanca
2.4.1. Vdovsko zavarovanje
2.4.2. Družinsko zavarovanje
2.5. Pravice mešane pravne narave
2.6. Pridobitev, uživanje in izguba upravičenj
3. Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
3.1. Temeljni pojmi in sistemi zdravstvenega varstva
3.2. Zdravstveno zavarovanje
3.2.1. Obvezno zdravstveno zavarovanje
3.2.2. Različne vrste prostovoljnih zdravstvenih
zavarovanj
3.3. Organizacija zdravstvene dejavnosti in nadzor nad
njenim izvajanjem
4. Zavarovanje za primer brezposelnosti
4.1. Temeljni pojmi in sistemi varstva v primeru
brezposelnosti
4.2. Vrsta, obseg in pogoji za nastanek pravic iz
zavarovanja za brezposelnost
4.3. Pravice v okviru programov aktivne politike
zaposlovanja
5. Varstvo otroka in družine
5.1. Sistem varstva otroka in družine
5.1.1. Zavarovanje za starševsko varstvo
5.1.2. Sistem družinskih prejemkov
5.2. Pravice ob rojstvu otroka
5.3. Pravice v zvezi s preživljanjem otrok

5.4. Pravice invalidnih otrok
6. Socialno varstvo
6.1. Temeljni pojmi in sistemi socialnega varstva
6.2. Krog upravičencev
6.3. Sistem socialnovarstvenih denarnih dajatev
6.4. Sistem socialnovarstvenih storitev
6.5. Organizacija, financiranje in izvajanje dejavnosti
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Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Cilj predmeta je, da študent pridobi osnovna teoretična
in praktična znanja o socialno pravnem razmerju in
ožjem socialno zavarovalnem razmerju med zavarovano
osebo in nosilcem zavarovanja. Predvidena je osvojitev
znanja o pravicah in obveznostih pravnih subjektov iz
omenjenih pravnih razmerjih ter razmerij z izvajalci
zdravstvenih in socialnih storitev. Na praktični ravni je
predvidena predvsem analiza sodne in ustavosodne
prakse.

Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben
razumeti temeljna pravna razmerja, pravice in
obveznosti udeleženih pravnih subjektov s področja ter
jih razvrščati v konkretnih situacijah. Študent bo
sposoben argumentirano razlagati zakonske in
podzakonske določbe s področja ter spremljati in
analizirati sodno prakso.
Pridobljeno znanje bo študent 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.
Študent se bo sposoben ustno in pisno izražati o pravnih
vprašanjih, 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.
Študent bo sposoben povezovati pridobljeno znanje
predvsem s predmetom delovno pravo, delno pa tudi s
predmeti na področjih javne uprave in civilnega
(zavarovalnega) prava, pomembno je povezovanje
znanja s postopkovnim predmetom, ki obravnava
področje uveljavljanja socialnih pravic in reševanja
socialnih sporov.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj,
analiza sodne prakse, analiza konkretnih zakonskih in
podzakonskih določb)
drugo delo (konzultacije v zvezi s sodelovanjem
študentov, vodeni individualni študij)

Načini ocenjevanja:

Končni pisni in ustni izpit.
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 1 - 10:
od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 (negativno); ob
upoštevanju Statuta UL in pravil Pravne
fakultete.
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