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Vrsta predmeta / Course type

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar
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Klinične vaje Druge oblike
work
študija
20

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
60

Prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

Vsebina:
1. Uvodno
1. 1. Medicina in pravo
1. 2. Pravni viri

Content (Syllabus outline):

2. Temelji medicinske etike
2. 1. Zgodovinski pregled
2. 1. Sodobne dileme
3. Pravica pacienta do samoodločbe
3. 1. Pravica do obveščenosti in sodelovanja
3. 1. 1. Privolitvena in zavrnitvena sposobnost
pacienta
3. 1. 2. Mladoletniki in duševno bolni pacienti
3. 2. Samostojno odločanje o zdravljenju

ECTS
4

3. 2. 1. Privolitev v zdravljenje oz. zdravstveni
poseg
3. 2. 2. Zavrnitev zdravljenja oz. zdravstvenega
posega
3. 2. 3. Preklic privolitve ali zavrnitve
zdravljenja oz. zdravstvenega posega
3. 3. Upoštevanje vnaprej izjavljene volje
pacienta
4. Obligacijskopravni vidik razmerja med
zdravnikom in pacientom
4. 1. Pogodba o zdravljenju
4. 1. 1. Pravna narava
4. 1. 2. Poslovna odškodninska odgovornost
4. 1. 3. Primerjalno pravo
4. 2. Civilni delikt
4. 3. Razmerje med pogodbenim in deliktnim
temeljem odškodninske odgovornosti
4. 4. Zdravniška napaka
4. 5. Odškodninska odgovornost zdravstvene
ustanove
5. Reproduktivna medicina
5. 1. Pravica do svobodnega odločanja o
rojstvu otrok
5. 1. 1. Abortus
5. 1. 2. Zdravljenje neplodnosti in postopki
OBMP
5. 1. 3. Preprečevanje zanositve
6. Biomedicinske raziskave na ljudeh
6. 1. Raziskave na ranljivih skupinah ljudi
6. 2. Raziskave na zgodnjih zarodkih
Temeljni literatura in viri / Readings:
Polajnar Pavčnik Ada, Obligacijski vidik razmerja med bolnikom in zdravnikom, v: Pravo in
medicina, A. Polajnar Pavčnik, D. Wedam Lukić (ur.), Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998, str. 89 –
117.
Zupančič Karel, Žnidaršič Viktorija, Dva vidika svobode odločanja o rojstvu otrok, v: Pravo in
medicina, A. Polajnar Pavčnik, D. Wedam Lukić (ur.), Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998, str. 195
– 244.
Žnidaršič, Viktorija, Konvencija Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in človekovega
dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z
biomedicino, Pravna praksa, Let. 17, 1998, št. 22, str. I-IV (priloga).

Žnidaršič Skubic Viktorija, Pravna ureditev raziskav matičnih celic, v: Vesna Rijavec, Jelka Reberšek
Gorišek, Vojko Flis, Viktor Planinšec, Suzana Kraljić (uredniki), Medicina in pravo, sodobne dileme
II, Pravna fakulteta Maribor, UKC Maribor, 2011.
Žnidaršič Viktorija, Surogatno materinstvo - pravni (in etični) vidik oploditve z biomedicinsko
pomočjo, v: Lobnikar Branko (ur.), Žurej Jurij (ur.), Raziskovalno delo podiplomskih študentov
Slovenije, Družboslovje in humanistika, Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2000,
str. 45-55.
Žnidaršič Skubic, Viktorija. Svoboda odločanja o rojstvih otrok pri mladoletnicah (prekinitev
nosečnosti in kontracepcija). V: Pinter, Bojana (ur.). Spolno nasilje : zbornik. Ljubljana: Slovensko
društvo za reproduktivno medicino, 2014, str. 66-67.
Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dzrs.si).
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da kandidat pridobi
podrobnejša, novejša in bolj poglobljena,
izpopolnjena in utrjena teoretična in praktična
znanja s področja civilnega medicinskega
prava. 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 civilnega medicinskega prava,
znal jih bo tudi pravilno razvrščati v konkretnih
situacijah. Sposoben bo argumentirano
interpretirati zakonske določbe s področja
civilnega medicinskega prava, 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 civilnega medicinskega
prava.

Intended learning outcomes:

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.
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno
znanje s področja civilnega medicinskega prava
z ostalimi področji medicinskega oziroma
zdravstvenega prava, predvsem z
upravnopravnim, kazenskopravnim ter
socialno-pravnim 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:
Žnidaršič Skubic, Viktorija. Medical law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, Law &
Business, [2015]. 200 str..
Žnidaršič Skubic, Viktorija. Svoboda odločanja o rojstvih otrok pri mladoletnicah (prekinitev
nosečnosti in kontracepcija). V: Pinter, Bojana (ur.). Spolno nasilje : zbornik. Ljubljana: Slovensko
društvo za reproduktivno medicino, 2014, str. 66-67.
Žnidaršič Skubic, Viktorija. Pravna ureditev raziskav matičnih celic : v Sloveniji in v svetu = Legal
regulation of research of stem cells in Slovenia and in the world. V: Virant-Klun, Irma (ur.),
Smrkolj, Špela (ur.). Matične celice v reproduktivni medicini = Stem cells in reproductive medicine :
od gametogeneze in vitro do nastanka raka = from gametogenesis in vitro to manifestations of
cancer : znanstveno srečanje : zbornik, Ljubljana, [9.] december, 2011. Ljubljana: Slovensko
društvo za reproduktivno medicino, 2011, str. 30-41.

