
VELIKI KOMENTAR ZAKONA  
O POKOJNINSKEM  
IN INVALIDSKEM  
ZAVAROVANJU (ZPIZ-2)

Obvezno pokojninsko in invalidsko  
zavarovanje ter poklicno zavarovanje

NOVO!

Cena z DDV: 265,00 EUR 
Število strani: 792 
Leto izdaje: 2018

LEXPERA d.  o.  o. (GV Založba), Tivolska cesta 50, Ljubljana 
telefon: 01 30 91 820, e-pošta: prodaja@gvzalozba.si

www.gvzalozba.si

v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani 
in Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Društvo za delovno pravo in socialno varnost 
in Planet GV

vabijo na kongres

PRIJAVA IN ODJAVA
Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 25. maja 2018. 
Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne 
strani. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred kongresom. 
Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo 
zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih 
pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na 
spletni strani www.planetgv.si. 

KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo 
Delavci in delodajalci, z objavljenimi prispevki iz kongresa, 
okrepčila med odmori in skupno kosilo.

ZA KOLEKTIVNE ČLANE Inštituta za delo 

Kotizacija I:     265 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2018

Kotizacija II:      315 EUR za prijave po  30.4.2018
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov 
Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

ZA VSE OSTALE udeležence  

Kotizacija III:      295 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2018

Kotizacija IV:       355 EUR za prijave po 30.4.2018

ZA ENODNEVNO UDELEŽBO 

Kotizacija V:    225 EUR za kolektivne člane in ostale udeležence

PLAČILO

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem 
plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na 
transakcijski račun organizatorja, kamor ste poslali prijavo:
• če ste prijavo poslali na Inštitut za delo    

plačate kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani – IBAN SI56 0201 0001 0339 293   
(NLB, d. d., Ljubljana) 

• če ste prijavo poslali na Planet GV     
plačate kotizacijo na transakcijski račun Planet GV d.o.o.   
IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d., Ljubljana),   
sklic na št. 4260 – matična številka plačnika 

PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si   
Spletna stran: www.zdr.info

Planet GV, d.o.o. 
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Telefon: 080 33 44, faks: 01/30 94 445 
E-pošta: izobrazevanje@planetgv.si
Spletna stran: www.planetgv.si

 REZERVACIJA HOTELA 

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem 
hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov  
St. Bernardin.

Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: www.bernardingroup.si 

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z 
izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.

CENIK HOTELSKIH STORITEV V HOTELIH Bernardin

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 
1,27 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno. Dodatno se 

zaračuna še strošek prijavnine - 1 € na vsakega gosta, ne glede na 
dolžino bivanja.

Dodaten 10-odstotni popust na bivanje dve ali več noči.  

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani 
www.portoroz.si.

 

Prijave in rezervacija hotela

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice, 
objavljeni tudi na spletni strani www.planetgv.si. 

Faks: 01/30 94 445     e-pošta: izobrazevanje@planetgv.si

Prijavnica

SODELUJEJO: Organizacijski odbor: dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica 
direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani), Karim Bajt Učakar, dipl.ekon.un (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), izr. prof. dr. Barbara Kresal (izredna 
profesorica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega 
odbora za socialne pravice Sveta Evrope), prof. dr. Grega Strban (profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in 
predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost), zasl. prof. dr. Polonca Končar (zaslužna profesorica na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani), prof. dr. Darja Senčur Peček (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru), doc. dr. Luka Tičar 
(docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij), 
Monika Zalokar (Planet GV d.o.o.).

Ostali predavatelji in gostje omizja: prof. dr. Brian Langille (University of Toronto, Faculty of Law); doc. dr. Etelka Korpič Horvat 
(ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča); doc. dr. Špelca Mežnar (sodnica Ustavnega sodišča); Marijan Papež, 
univ. dipl. prav. (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije); Marjan Sušelj (generalni direktor 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije); mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka 
na Vrhovnem sodišču RS); Marjana Lubinič (vrhovna sodnica svetnica, Vrhovno sodišče RS); mag. Biserka Kogej Dmitrovič (višja 
sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča); mag. Andrej Tomšič (namestnik Informacijske 
pooblaščenke Republike Slovenije); izr. prof. dr. Ana Vlahek (izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani); izr. 
prof. dr. Valentina Franca (izredna profesorica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem); dr. Martina Šetinc Tekavc 
(višja sodnica na Višjem delovnem in socialnem sodišču); Jakob Krištof Počivavšek, univ. dipl. prav. (predsednik KSS Pergam); 
Klemen Ganziti, univ. dipl. prav. (direktor področja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije); as. Primož Rataj, magister 
prava (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani); as. Luka Mišič, magister prava (mladi raziskovalec in asistent na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani).

1.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili      da            ne  

2.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili      da            ne

3.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili      da            ne 

Podjetje

Naslov

Telefon  

Telefaks 

Matična št. plačnika

ID št. plačnika za DDV

Zavezanec za DDV          da            ne

 

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe družbe:

XVII. Dnevi delovnega prava 
in socialne varnosti

GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož, 31. maj – 1. junij 2018

XVII. Dnevi delovnega prava 
in socialne varnosti
31. maj in 1. junij 2018     
GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož

GH Bernardin
*****

Histrion
****

Vile Park
***

140,00 €

110,00 €

80,00 €

85,00 €

60,00 €

45,00 €

Hotel Enoposteljna
soba

Dvoposteljna
soba



1.  izvirni znanstveni članki, ki usmerjajo razvoj 
delovnega in socialnega prava

2.  strokovni članki za kadrovsko in pravno 
pomoč praksi 

3.  sodna praksa slovenskih sodišč in  
sodišča EU

4.  socialni dialog in kolektivne pogodbe
5.  vsi članki so recenzirani

Revija je citirana v sodbah Ustavnega
sodišča RS in Vrhovnega sodišča RS

Edina specializirana znanstvena in strokovna
revija za delovno in socialno pravo pri nas

www.delavciindelodajalci.com

STROKOVNA REVIJA ZA PODROČJE RAZVOJA 
ORGANIZACIJ IN VODENJA LJUDI PRI DELU
Vaša konkurenčna prednost so vaši zaposleni,  
zato čimprej naročite svoj izvod revije HR&M!

www.hrm-revija.si

KJE SE LAHKO  
NAROČITE?

info@hrm-revija.si
080 33 44

www.hrm-revija.si

PLENUM
OSEBNI PODATKI, ZAUPNOST 
IN POSLOVNA SKRIVNOST
vodi: izr. prof. dr. Valentina Franca 

mag. Andrej Tomšič
Vpliv nove Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov in ZVOP-2 na delovna razmerja

dr. Martina Šetinc Tekavc
Pregled sodne prakse s področja varovanja osebnih 
podatkov, zaupnosti in poslovne skrivnosti

izr. prof. dr. Valentina Franca
Vprašanje zaupnosti informacij med delavskimi 
predstavniki v nadzornem svetu ter svetom delavcev

15.00 – 16.30  

PLENUM
IZBRANA POGLAVJA 
DELOVNOPRAVNEGA 
SISTEMA: POGLED V 
PRIHODNOST
vodi: doc. dr. Luka Tičar 

as. Primož Rataj
Vloga sveta delavcev v slovenskem sistemu delavske 
participacije

mag. Marijan Debelak
Problematika izvajanja zakona o stavki

Jakob Krištof Počivavšek
Aktualna vprašanja socialnega dialoga in vloge 
sindikata v prihodnje

doc. dr. Luka Tičar
Ureditev nekaterih institutov individualnih delovnih 
razmerij danes in v prihodnje

16.45 – 18.30  

PrijavnicaProgram XVII. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. 

Faks: 01/42 03 165    e-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si

1. dan   ČETRTEK, 31. MAJ 
XVII. Dnevi delovnega prava 
in socialne varnosti
31. maj in 1. junij 2018     
GH Bernardin, dvorana Emerald, PortorožSprejem udeležencev 

Odmor 11.45 – 12.00 

Odmor za kosilo - skupno kosilo   
za udeležence kongresa,   
Cocktail Lounge, GH Bernardin 

13.00 – 15.00 

Odmor 16.30 – 16.45 

Zaključek prvega dne ob kozarcu 
šampanjca, Cocktail  Lounge 

18.30 

Družabni večer - Cocktail party 
v klubu News Cafe

21.00 

Odmor 10.30 – 11.00 
Odmor 14.00 – 14.15 

Odmor 11.45 – 12.30 

PLENUM
DELOVNA RAZMERJA BREZ 
DELODAJALCEV? –
kako opredeliti delodajalske 
obveznosti
vodi: izr. prof. dr. Barbara Kresal 

izr. prof. dr. Barbara Kresal
Razgrajevanje delovnopravnega koncepta 
(enotnega) delodajalca

prof. dr. Brian Langille
How to Think (As a Labour Lawyer) About Supply 
Chains

prof. dr. Darja Senčur Peček
Franšize in delovna razmerja

dr. Katarina Kresal Šoltes
Nestandardne oblike dela in kolektivne pogodbe

zasl. prof. dr. Polonca Končar
Predlog Direktive o preglednosti in predvidljivosti 
delovnih pogojev

10.00 – 13.00
  

  

8.45 – 9.45  

Uvodni nagovori 9.45 – 10.00 1.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili      da            ne 

2.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili     da            ne 

3.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili     da            ne 

Podjetje

Naslov

Telefon   

Matična št. plačnika

ID št. plačnika za DDV

Zavezanec za DDV          da            ne

Prejemniki e-računa          da            ne

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe družbe:

2. dan   PETEK, 1. JUNIJ 

prof. dr. Grega Strban
Socialno zavarovanje napotenih delavcev v 
zakonodaji in sodni praksi EU

as. Luka Mišič
Plačevanje prispevkov in davkov za napotene 
delavce 

Klemen Ganziti
Izdajanje obrazca A1 – izkušnje iz prakse

gosta omizja:
Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ in 
Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS Razprava in zaključek kongresa 15.30 – 16.00 

9.00 – 10.30
  

11.00 – 11.45
  

doc. dr. Etelka Korpič Horvat
Odločanje Ustavnega sodišča s področja delovnega 
prava in prava socialne varnosti v obdobju 2007-2017

doc. dr. Špelca Mežnar
Uporaba prava EU v postopkih pred delovnimi sodišči

izr. prof. dr. Ana Vlahek
Kolektivne tožbe kot novo pravno sredstvo zoper 
množične kršitve pravic iz delovnopravnih razmerij

mag. Biserka Kogej Dmitrovič
Kaj je še ostalo od posebnosti postopka v delovnih 
sporih?

Marjana Lubinič
Dokazovanje odpovednega razloga v sporih   
o prenehanju delovnega razmerja 

12.30 – 15.30
  

PLENUM
SOCIALNA VARNOST 
NAPOTENIH DELAVCEV
vodi: prof. dr. Grega Strban 

PLENUM
SODNO VARSTVO NA 
PODROČJU DELOVNIH IN 
SOCIALNIH RAZMERIJ
vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat 

OMIZJE
PREPLETANJE SOCIALNIH 
TVEGANJ BOLEZNI IN   
INVALIDNOSTI
moderator: prof. dr. Grega Strban 

MEDIJSKI PARTNERJI 
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VELIKI KOMENTAR ZAKONA  
O POKOJNINSKEM  
IN INVALIDSKEM  
ZAVAROVANJU (ZPIZ-2)

Obvezno pokojninsko in invalidsko  
zavarovanje ter poklicno zavarovanje

NOVO!

Cena z DDV: 265,00 EUR 
Število strani: 792 
Leto izdaje: 2018

LEXPERA d.  o.  o. (GV Založba), Tivolska cesta 50, Ljubljana 
telefon: 01 30 91 820, e-pošta: prodaja@gvzalozba.si

www.gvzalozba.si

v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani 
in Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Društvo za delovno pravo in socialno varnost 
in Planet GV

vabijo na kongres

PRIJAVA IN ODJAVA
Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 25. maja 2018. 
Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne 
strani. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred kongresom. 
Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo 
zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih 
pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na 
spletni strani www.planetgv.si. 

KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo 
Delavci in delodajalci, z objavljenimi prispevki iz kongresa, 
okrepčila med odmori in skupno kosilo.

ZA KOLEKTIVNE ČLANE Inštituta za delo 

Kotizacija I:     265 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2018

Kotizacija II:      315 EUR za prijave po  30.4.2018
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov 
Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

ZA VSE OSTALE udeležence  

Kotizacija III:      295 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2018

Kotizacija IV:       355 EUR za prijave po 30.4.2018

ZA ENODNEVNO UDELEŽBO 

Kotizacija V:    225 EUR za kolektivne člane in ostale udeležence

PLAČILO

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem 
plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na 
transakcijski račun organizatorja, kamor ste poslali prijavo:
• če ste prijavo poslali na Inštitut za delo    

plačate kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani – IBAN SI56 0201 0001 0339 293   
(NLB, d. d., Ljubljana) 

• če ste prijavo poslali na Planet GV     
plačate kotizacijo na transakcijski račun Planet GV d.o.o.   
IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d., Ljubljana),   
sklic na št. 4260 – matična številka plačnika 

PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si   
Spletna stran: www.zdr.info

Planet GV, d.o.o. 
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Telefon: 080 33 44, faks: 01/30 94 445 
E-pošta: izobrazevanje@planetgv.si
Spletna stran: www.planetgv.si

 REZERVACIJA HOTELA 

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem 
hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov  
St. Bernardin.

Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: www.bernardingroup.si 

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z 
izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.

CENIK HOTELSKIH STORITEV V HOTELIH Bernardin

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 
1,27 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno. Dodatno se 

zaračuna še strošek prijavnine - 1 € na vsakega gosta, ne glede na 
dolžino bivanja.

Dodaten 10-odstotni popust na bivanje dve ali več noči.  

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani 
www.portoroz.si.

 

Prijave in rezervacija hotela

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice, 
objavljeni tudi na spletni strani www.planetgv.si. 

Faks: 01/30 94 445     e-pošta: izobrazevanje@planetgv.si

Prijavnica

SODELUJEJO: Organizacijski odbor: dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica 
direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani), Karim Bajt Učakar, dipl.ekon.un (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), izr. prof. dr. Barbara Kresal (izredna 
profesorica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega 
odbora za socialne pravice Sveta Evrope), prof. dr. Grega Strban (profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in 
predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost), zasl. prof. dr. Polonca Končar (zaslužna profesorica na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani), prof. dr. Darja Senčur Peček (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru), doc. dr. Luka Tičar 
(docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij), 
Monika Zalokar (Planet GV d.o.o.).

Ostali predavatelji in gostje omizja: prof. dr. Brian Langille (University of Toronto, Faculty of Law); doc. dr. Etelka Korpič Horvat 
(ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča); doc. dr. Špelca Mežnar (sodnica Ustavnega sodišča); Marijan Papež, 
univ. dipl. prav. (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije); Marjan Sušelj (generalni direktor 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije); mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka 
na Vrhovnem sodišču RS); Marjana Lubinič (vrhovna sodnica svetnica, Vrhovno sodišče RS); mag. Biserka Kogej Dmitrovič (višja 
sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča); mag. Andrej Tomšič (namestnik Informacijske 
pooblaščenke Republike Slovenije); izr. prof. dr. Ana Vlahek (izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani); izr. 
prof. dr. Valentina Franca (izredna profesorica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem); dr. Martina Šetinc Tekavc 
(višja sodnica na Višjem delovnem in socialnem sodišču); Jakob Krištof Počivavšek, univ. dipl. prav. (predsednik KSS Pergam); 
Klemen Ganziti, univ. dipl. prav. (direktor področja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije); as. Primož Rataj, magister 
prava (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani); as. Luka Mišič, magister prava (mladi raziskovalec in asistent na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani).

1.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili      da            ne  

2.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili      da            ne

3.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili      da            ne 

Podjetje

Naslov

Telefon  

Telefaks 

Matična št. plačnika

ID št. plačnika za DDV

Zavezanec za DDV          da            ne

 

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe družbe:

XVII. Dnevi delovnega prava 
in socialne varnosti

GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož, 31. maj – 1. junij 2018

XVII. Dnevi delovnega prava 
in socialne varnosti
31. maj in 1. junij 2018     
GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož

GH Bernardin
*****

Histrion
****

Vile Park
***

140,00 €

110,00 €

80,00 €

85,00 €

60,00 €

45,00 €

Hotel Enoposteljna
soba

Dvoposteljna
soba



1.  izvirni znanstveni članki, ki usmerjajo razvoj 
delovnega in socialnega prava

2.  strokovni članki za kadrovsko in pravno 
pomoč praksi 

3.  sodna praksa slovenskih sodišč in  
sodišča EU

4.  socialni dialog in kolektivne pogodbe
5.  vsi članki so recenzirani

Revija je citirana v sodbah Ustavnega
sodišča RS in Vrhovnega sodišča RS

Edina specializirana znanstvena in strokovna
revija za delovno in socialno pravo pri nas

www.delavciindelodajalci.com

STROKOVNA REVIJA ZA PODROČJE RAZVOJA 
ORGANIZACIJ IN VODENJA LJUDI PRI DELU
Vaša konkurenčna prednost so vaši zaposleni,  
zato čimprej naročite svoj izvod revije HR&M!

www.hrm-revija.si

KJE SE LAHKO  
NAROČITE?

info@hrm-revija.si
080 33 44

www.hrm-revija.si

PLENUM
OSEBNI PODATKI, ZAUPNOST 
IN POSLOVNA SKRIVNOST
vodi: izr. prof. dr. Valentina Franca 

mag. Andrej Tomšič
Vpliv nove Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov in ZVOP-2 na delovna razmerja

dr. Martina Šetinc Tekavc
Pregled sodne prakse s področja varovanja osebnih 
podatkov, zaupnosti in poslovne skrivnosti

izr. prof. dr. Valentina Franca
Vprašanje zaupnosti informacij med delavskimi 
predstavniki v nadzornem svetu ter svetom delavcev

15.00 – 16.30  

PLENUM
IZBRANA POGLAVJA 
DELOVNOPRAVNEGA 
SISTEMA: POGLED V 
PRIHODNOST
vodi: doc. dr. Luka Tičar 

as. Primož Rataj
Vloga sveta delavcev v slovenskem sistemu delavske 
participacije

mag. Marijan Debelak
Problematika izvajanja zakona o stavki

Jakob Krištof Počivavšek
Aktualna vprašanja socialnega dialoga in vloge 
sindikata v prihodnje

doc. dr. Luka Tičar
Ureditev nekaterih institutov individualnih delovnih 
razmerij danes in v prihodnje

16.45 – 18.30  

PrijavnicaProgram XVII. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. 

Faks: 01/42 03 165    e-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si

1. dan   ČETRTEK, 31. MAJ 
XVII. Dnevi delovnega prava 
in socialne varnosti
31. maj in 1. junij 2018     
GH Bernardin, dvorana Emerald, PortorožSprejem udeležencev 

Odmor 11.45 – 12.00 

Odmor za kosilo - skupno kosilo   
za udeležence kongresa,   
Cocktail Lounge, GH Bernardin 

13.00 – 15.00 

Odmor 16.30 – 16.45 

Zaključek prvega dne ob kozarcu 
šampanjca, Cocktail  Lounge 

18.30 

Družabni večer - Cocktail party 
v klubu News Cafe

21.00 

Odmor 10.30 – 11.00 
Odmor 14.00 – 14.15 

Odmor 11.45 – 12.30 

PLENUM
DELOVNA RAZMERJA BREZ 
DELODAJALCEV? –
kako opredeliti delodajalske 
obveznosti
vodi: izr. prof. dr. Barbara Kresal 

izr. prof. dr. Barbara Kresal
Razgrajevanje delovnopravnega koncepta 
(enotnega) delodajalca

prof. dr. Brian Langille
How to Think (As a Labour Lawyer) About Supply 
Chains

prof. dr. Darja Senčur Peček
Franšize in delovna razmerja

dr. Katarina Kresal Šoltes
Nestandardne oblike dela in kolektivne pogodbe

zasl. prof. dr. Polonca Končar
Predlog Direktive o preglednosti in predvidljivosti 
delovnih pogojev

10.00 – 13.00
  

  

8.45 – 9.45  

Uvodni nagovori 9.45 – 10.00 1.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili      da            ne 

2.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili     da            ne 

3.     Ime in priimek

e-poštni naslov

        Delovno mesto

         Obveščajte me samo z e-obvestili     da            ne 

Podjetje

Naslov

Telefon   

Matična št. plačnika

ID št. plačnika za DDV

Zavezanec za DDV          da            ne

Prejemniki e-računa          da            ne

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe družbe:

2. dan   PETEK, 1. JUNIJ 

prof. dr. Grega Strban
Socialno zavarovanje napotenih delavcev v 
zakonodaji in sodni praksi EU

as. Luka Mišič
Plačevanje prispevkov in davkov za napotene 
delavce 

Klemen Ganziti
Izdajanje obrazca A1 – izkušnje iz prakse

gosta omizja:
Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ in 
Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS Razprava in zaključek kongresa 15.30 – 16.00 

9.00 – 10.30
  

11.00 – 11.45
  

doc. dr. Etelka Korpič Horvat
Odločanje Ustavnega sodišča s področja delovnega 
prava in prava socialne varnosti v obdobju 2007-2017

doc. dr. Špelca Mežnar
Uporaba prava EU v postopkih pred delovnimi sodišči

izr. prof. dr. Ana Vlahek
Kolektivne tožbe kot novo pravno sredstvo zoper 
množične kršitve pravic iz delovnopravnih razmerij

mag. Biserka Kogej Dmitrovič
Kaj je še ostalo od posebnosti postopka v delovnih 
sporih?

Marjana Lubinič
Dokazovanje odpovednega razloga v sporih   
o prenehanju delovnega razmerja 

12.30 – 15.30
  

PLENUM
SOCIALNA VARNOST 
NAPOTENIH DELAVCEV
vodi: prof. dr. Grega Strban 

PLENUM
SODNO VARSTVO NA 
PODROČJU DELOVNIH IN 
SOCIALNIH RAZMERIJ
vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat 

OMIZJE
PREPLETANJE SOCIALNIH 
TVEGANJ BOLEZNI IN   
INVALIDNOSTI
moderator: prof. dr. Grega Strban 

MEDIJSKI PARTNERJI 


