
 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Pravo varstva pred diskriminacijo 

Course title: Anti-Discrimination Law 

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Prvostopenjski univerzitetni 
študijski program Pravo 

Pravo 2., 3., 4. 
Poletni (četrti, 

šesti, osmi)  

    

 

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

30 15   15 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski  

Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisites: 

Dokončan najmanj prvi in drugi semester študija 
prava; ustrezna znanja s področja pravoznanstva, 
sociologije prava, ustavnega prava ter poznavanje 
osnovnih konceptov kazenskega, civilnega in 
delovnega prava. 

 
 

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Umestitev prava varstva pred diskriminacijo na 
presečišču različnih pravnih področij oz. 
disciplin 

2. Vrednotni temelji prava varstva pred 
diskriminacijo 
2.1. Različna pojmovanja enakosti  
2.2. Druge vrednote in načela prava varstva 

pred diskriminacijo  

  



3. Pomen družbenega konteksta za razumevanje 
pravnega odziva na problem diskriminacije  

4. Viri prava varstva pred diskriminacijo  
4.1. Mednarodni dokumenti s področja 

varstva pred diskriminacijo 
4.2. Ureditev varstva pred diskriminacijo v 

pravu EU 
4.3. Varstvo pred diskriminacijo v okviru Sveta 

Evrope  
4.4. Ustava in drugi predpisi v Republiki 

Sloveniji 

5. Pomen osebnih okoliščin za pravo varstva pred 
diskriminacijo 
5.1. Pojmovna razčlenitev koncepta osebna 

okoliščina  
5.2. Različni pristopi k določanju varovanih 

osebnih okoliščin 
5.3. Razvoj konceptov večplastne in presečne 

diskriminacije  
5.4. Osebne okoliščine v slovenskem pravnem 

redu 

6. Področje uporabe prava varstva pred 
diskriminacijo 
6.1. Domet pravnega varstva pred 

diskriminacijo: opredeljevanje varovanih 
dobrin oz. področij  

6.2. Določanje izjem od prepovedi 
diskriminacije  

6.3. Domet prepovedi diskriminacije na 
posameznih družbenih področjih v 
slovenskem pravnem redu  

7. Opredeljevanje prepovedanega ravnanja: 
oblike diskriminacije  
7.1. Izhodišče: pomen načela sorazmernosti 

za opredelitev diskriminacije 
7.2. Pojmovna razčlenitev različnih pojavnih 

oblik diskriminacije: neposredna 
diskriminacija; posredna diskriminacija; 
nadlegovanje; navodila za diskriminiranje; 
povračilni ukrepi; diskriminacija preko 
povezave; sovražni govor in zločini iz 
sovraštva; strukturna ali institucionalna 
diskriminacija; pozitivna diskriminacija. 

7.3. Pojavne oblike diskriminacije v 
slovenskem pravnem redu 

8. Zagotavljanje enakosti onkraj prepovedi 
diskriminacije: pozitivni ukrepi  
8.1. Pojmovna razčlenitev ukrepov za 

spodbujanje enakosti: terminološki izzivi; 



vrednotna podlaga za uvajanje posebnih 
ukrepov; pojavne oblike pozitivnih 
ukrepov; učinkovitost pozitivnih ukrepov; 
pravne meje uvajanja pozitivnih ukrepov. 

8.2. Dopustnost ukrepov za spodbujanje 
enakosti v slovenskem pravnem redu  

9. Uveljavljanje pravnega varstva pred 
diskriminacijo v Republiki Sloveniji 
9.1. Pravne poti za uveljavljanje varstva pred 

diskriminacijo  
9.2. Sankcije v primerih kršitve prepovedi 

diskriminacije  
9.3. Posebnosti v postopkih pravnega varstva 

pred diskriminacijo   
9.4. Izhodišča uveljavljanja varstva pred 

diskriminacijo v evropskem pravnem 
prostoru  

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Agencija Evropske unije za temeljne pravice in Svet Evrope: Priročnik o evropski zakonodaji o 
nediskriminaciji, Urad za publikacije Evropske unije, Luksemburg 2011 [European Union Agency for 
Fundamental Rights, & Council of Europe: Europe Handbook on European Non-discrimination Law, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg, edition 2018.] 

- Fredman, Sandra: Discrimination Law, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2010; 
selected chapters (izbrana poglavlja).  

- Ellis, Evelyn: EU Anti-Discrimination Law, Oxford University Press, Oxford University Press Oxford, New 
York, 2015; selected chapters (izbrana poglavlja).  

- Edel, Frederic: The prohibition of discrimination under the European Convention on Human Rights, 
Council of Europe, Strasbourg 2010; selected chapters (izbrana poglavlja).  

- Khaitan, Tarunabh: A Theory of Discrimination Law, Oxford University Press Oxford, New York, 2015; 

selected chapters (izbrana poglavlja). 

- Veljavni predpisi s področja, ki se objavijo za vsako študijsko leto; upoštevne sodbe Evropskega sodišča 

za človekove pravice, Sodišča Evropske unije in sodne odločbe slovenskih sodišč. 

- Drugo gradivo in literatura, sporočena na predavanjih in seminarju ter dostopna v ŠIS oziroma v spletni 
učilnici.  

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je seznaniti študentke in študente s 
pravno ureditvijo varstva pred diskriminacijo in 
spodbujanja enakosti v Republiki Sloveniji. Glede na 
to se predmet osredotoča na pojmovne in 
teoretične vidike pravnega varstva pred 
diskriminacijo in zagotavljanja enakosti ter njihovo 
aplikacijo v slovenskem pravnem redu.  Študentke 
in študenti bodo pridobili razumevanje osrednjih 
pravnih problemov, ki se pojavljajo na tem 
področju, s katerim bodo lahko pristopali k 

  



praktičnim (konkretnim) primerom (zlasti iz domače 
sodne prakse) in jih kritično razčlenili.  

 
 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bodo imeli študenti in 
študentke poglobljeno poznavanje ključnih pojmov 
s področja prava varstva pred diskriminacijo; 
pregled nad različnimi mehanizmi za uveljavljanje 
pravic v pravu varstva pred diskriminacijo v 
Republiki Sloveniji; razumevanje izhodiščnih 
vrednot in načel na katerih temelji pravo varstva 
pred diskriminacijo; zmožnost povezovanja 
pridobljenega znanja o temeljnih konceptih v zvezi z 
varstvom pred diskriminacijo z drugimi pravnimi 
disciplinami.  

Na podlagi tega bodo sposobni analiziranja 
konkretnih primerov diskriminacije iz upravne in 
sodne prakse ter argumentirane kritične refleksije 
pravne ureditve na področju varstva pred 
diskriminacijo, delovanja pravosodnih in upravnih 
institucij na tem področju ter vrednotenja 
morebitnega razkoraka med predpisanimi rešitvami 
in njihovim izvajanjem v praksi. 

 
 
 

 

 
 
Metode poučevanja in učenja: 

  
 
Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih 
znanj in analiza pravne ureditve področja pri nas); 
seminar (poglobljena analiza izbranih sodnih odločb 
in obravnavanje drugih študij primerov); 
samostojno individualno delo (priprava občasnih 
kratkih nalog oz. poizvedb); predstavitev rezultatov  
samostojnega (seminarskega) dela na predavanju; 
konzultacije in vodeno individualno delo.    

 
 

 

 
Način ocenjevanja: 

  
Assessment: 

Pisni izpit z možnostjo ustnega zagovora.   

Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 1–10: od 6–
10 (pozitivno); ob  upoštevanju Statuta UL in pravil 
Pravne fakultete. 

 

 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references: 



- ŠTAJNPIHLER, Tilen. Prispevek k interpretaciji načela enakega obravnavanja. Zbornik znanstvenih 
razprav, ISSN 1854-3839, 2008, letn. 68, str. 233-259. [COBISS.SI-ID 9577553]. 

- ŠTAJNPIHLER, Tilen. Prepoved diskriminacije v pravu varstva potrošnikov. V: VLAHEK, Ana (ur.), DAMJAN, 
Matija (ur.), AHTIK, Meta. Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov. 1. natis. Ljubljana: IUS 
Software, GV založba: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2015, str. 67-110, 477, 489. 
[COBISS.SI-ID 14654545]. 

- ŠTAJNPIHLER BOŽIČ, Tilen. Domet prava varstva pred diskriminacijo. V: ŠTAJNPIHLER BOŽIČ, Tilen (ur.), 
MIŠIČ, Luka (ur.). Od sistemske diskriminacije k polni enakopravnosti? : položaj LGBT-oseb, parov in 
njihovih družin ob uveljavitvi Zakona o partnerski zvezi : [posebna številka revije Pravnik], (Pravnik, ISSN 
0032-6976, letn. 72, pos. št. 1). Ljubljana: Zveza društev pravnikov Slovenije. 2017, letn. 72, pos. št. 1, 
str. 75-88, 107-108. [COBISS.SI-ID 15541073] 

- ŠTAJNPIHLER BOŽIČ, Tilen. On plagiarism and power relations in legal academia and legal education. 
Oñati socio-legal series, ISSN 2079-5971, 2017, vol. 7, no. 8, str. 1589-1609. [COBISS.SI-ID 15978321] 
 

 


