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KATALOG ZNANJA 

 

1. IME PREDMETA 

KAJ JE SOCIALNA DRŽAVA (SCD) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

 
Splošni cilji predmeta so: 

 

- razumevanje bistva socialne države. 

- poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela. 

- usposobitev za razumevanje sistema socialne varnosti, organizacijo dejavnosti, 

izvajalcev dejavnosti in programov. 

 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 

- razumevanje Republike Slovenije kot pravne in socialne države ter pomena socialne 

države kot družbene vrednote. 

- spoštovanje in zagotavljanje pogojev za uresničevanje pravic človeka in državljana. 

- razumevanje institucionalnega delovanja in ozaveščanje lastne institucionalne vpetosti; 

- prepoznavanje in uresničevanje svoje vloge v okviru sistema socialnega varstva ter 

umeščanje svojega dela v socialno okolje. 

- razumevanje pomena koordinacije in sodelovanja med različnimi akterji na področju 

sociale za doseganje ciljev socialne države.  

- sposobnost širšega razumevanja strateško–razvojnega dogajanja na področju 

uresničevanja principov socialne države.  

- sposobnost razvijanja in uresničevanja novih pristopov pri reševanju posameznih 

socialnih problemov. 

- zavedanje o specifičnosti socialnega dela in upoštevanju kodeksa in etičnih načel pri 

svojem delu ter razumevanje pomena in poslanstva socialnega dela in delavca.   
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4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent: Študent: 

 pojasni in utemelji pomen socialne države na 

konkretnem primeru: za posameznika, 

družino, posebno skupino; 

 razloži razlike med pojmi: pravičnost, 

solidarnost, subsidiarnost, dobrodelnost; 

 razume pomen mednarodnih dokumentov pri 

oblikovanju nacionalnih dokumentov; 

 pojasni in ovrednoti sistem socialne varnosti;  

 razume kontekst človek–družba–država–

socialna kohezija; 

 pojasni sistem zakonske ureditve socialnih 

pravic; 

 pozna dejavnike zagotavljanja pravic in 

realizatorje pravic; 

 utemelji socialno varstvo kot družbeno 

dejavnost; 

 prepoznava vlogo/odgovornosti posameznih 

izvajalcev dejavnosti; 

 opiše nacionalne programe; 

 razloži organizacijo dejavnosti, pluralizacijo 

in deinstutionalizacijo; 

 pozna javne službe socialnega varstva; 

 razlikuje nevladne organizacije/prostovoljne 

organizacije, ki delujejo v javnem interesu na 

področju socialnega varstva; 

 razume vlogo in pomen lokalne skupnosti in 

socialne odgovornosti; 

 pojasni pomen socialne mreže za 

posameznika in družbo;  

 pozna različnost socialnih mrež, njihov 

pomen in vlogo za posameznika in družbo ter 

njihovo delovanje glede na posameznika ali 

skupino; 

 je aktiven pri uresničevanju principov in ciljev 

socialne države; 

 izraža mnenja o posameznih vprašanjih z 

delovnega področja in daje pobude; 

 spodbuja koordinacijo dela in sodelovanje 

različnih dejavnikov; 

 sodeluje pri oblikovanju programskih usmeritev 

v neposrednem socialnem okolju; 

 razvija potrebo po sodelovanju vseh dejavnikov 

v prostoru oziroma v konkretnem vprašanju; 

 predstavljati posamezne situacije/probleme 

javnosti; 

 predstaviti socialno problematiko, s katero se 

ukvarja, javnosti; 

 vzpodbuja in po potrebi organizira sodelovanje 

različnih dejavnikov pri reševanju posameznih 

problemov; 

 izdela manj zahtevna strokovna gradiva na 

osnovi strokovnih podlag;  

 usmerja posameznika k odgovornim 

dejavnikom/službam;  

 pri delu ravna skladno z etičnim kodeksom 

socialnega varstva in poklicnim kodeksom 

socialnih delavcev. 
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 pozna odnose med mrežami in med izvajalci 

ter pomen koordinacije in sodelovanja med 

njimi; 

 razume specifičnost socialnega dela in 

socialnega varstva ter pomen etike pri delu; 

 pozna kodeks etičnih načel v socialnem 

varstvu ter poklicni kodeks socialnih 

delavcev. 

 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 90 (45 ur predavanj, 45 ur vaj) 

Število ur samostojnega dela: 90 ur (45 ur študija literature, 45 ur študija primerov). Obvezna 

je prisotnost na vajah, opravljene sprotne aktivnosti ter opravljen pisni izpit. 

 
 

 

 


