
 

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani  

 

vabi na 

 

decembrski strokovni posvet 
 

v četrtek, 7. decembra 2017  

Rdeča dvorana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana 

______________________________________________________ 

 

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kolektivni člani in sodelavci, 

Vljudno vas vabimo na decembrsko strokovno srečanje kolektivnih članov, članov Društva za 
delovno pravo in socialno varnost ter sodelavk in sodelavcev Inštituta za delo ljubljanske pravne 
fakultete, ki ga tradicionalno pripravljamo ob zaključku leta s pregledom aktualnih tem na 
področju delovnih in socialnih razmerij ter s pogledom naprej na novosti, ki nas čakajo v 
prihodnjem letu. Poleg za prakso vedno zanimivega pregleda novejših stališč iz sodne prakse 
vrhovnega sodišča ter pregleda novosti, ki jih pripravlja resorno ministrstvo, bodo na posvetu 
predstavljene tudi zadnje zakonske spremembe na področju trga dela (ZID-1 in ZUTD) ter 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPIZ-2E), ter aktualna vprašanja v zvezi z 
uveljavljanjem pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Po strokovnem delu bo sledil prednovoletni 
sprejem za vse udeležence in goste, kjer bo priložnost za zahvalo za podporo in sodelovanje pri 
ustvarjanju dosežkov v tem letu ter zdravico za uspešno sodelovanje tudi v letu 2018.  

 
 
Sodelujejo: 

- prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti (IDPF) 

- dr. Katarina Kresal Šoltes, namestnica direktorja in raziskovalka na IDPF 

- prof. dr. Grega Strban, profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

- mag. Marijan Debelak, vodja Delovnega in socialnega oddelka VSRS, vrhovni sodnik svetnik  

- Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ Slovenije 

- Peter Pogačar, državni sekretar na MDDSZ  

 



Program 
 

10.30 – 10.45: Sprejem udeležencev  

10.45 – 11.00: Uvodni nagovori 

11.00 – 11.30: prof. dr. Grega Strban: Zdravljenje pri zasebnikih iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja? 

11.30 – 12.00: Marijan Papež: Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2E) 

12.00 – 12.30: Peter Pogačar: Nove pristojnosti inšpekcije dela in druge novosti trga dela 

12.30 – 13.00: mag. Marijan Debelak: Pregled novejših stališč sodne prakse VSRS  

13.00 Zaključek s pogostitvijo, preddverje Rdeče dvorane 

 

PRIJAVNICA  

Decembrski strokovni posvet, 7. december 2017, Rdeča dvorana Pravne fakultete UL 

 

Ime in sedež podjetja:  _______________________________________________________________ 

davčna številka: ____________________________   zavezanec za DDV (da/ne) 

 

Ime in priimek udeleženca:  

1) ________________________________________ , e- mail: ______________________________ 

2) ________________________________________ , e-mail: ______________________________ 

3) ________________________________________ , e-mail: ______________________________ 

tel.:_______________________________________ , fax: ______________________________ 

žig:               podpis pooblaščene osebe podjetja: 

 

Posvet je brezplačen za kolektivne člane Inštituta za delo in člane Društva za delovno pravo in 
socialno varnost in sicer za največ dva (2) udeleženca iz iste organizacije.  
Za vse ostale udeležence znaša kotizacija 100 EUR neto (cena z DDV 122 EUR). Kotizacija se poravna 
na poslovni račun pri NLB d.d., št. SI56 0201 0001 0339 293.  
Potrdilo o udeležbi izdamo na željo udeleženca. Prijave pošljite na naslov: Inštitut za delo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: inst.delo@pf.uni-lj.si  
 


