Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Društvo za delovno pravo in socialno varnost, Planet GV
v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in
Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost PF v Mariboru

vabijo na kongres

XIX. Dnevi delovnega prava
in socialne varnosti
28. in 29. september 2020, Pravna fakulteta v Ljubljani, Rdeča dvorana
V letošnjem letu je Kongres zaradi izrednih okoliščin prestavljen na mesec september 2020.
Organizirali ga bomo v Ljubljani, programske teme pa bomo aktualizirali z najnovejšo problematiko glede
organiziranja delovnega procesa in ohranjanja delovnih mest. Ostanite zdravi in se srečamo jeseni.
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 (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 dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik Društva za
delovno pravo in socialno varnost in podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost (EISS), 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. Ulrich Becker, LL.M. (EHI), Director of the Max Planck Institute for Foreign and
International Social Law; doc. dr. Etelka Korpič-Horvat (nekdanja ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča), izr.
prof. dr. Erik Kerševan (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS), mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno
socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS), Marjana Lubinič (vrhovna sodnica svetnica, Vrhovno sodišče RS), Borut Vukovič
(vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS), Marijan Papež (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije), Marjan Sušelj (generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), Peter Pogačar (generalni direktor
Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo RS), Jakob Krištof Počivavšek (predsednik KSS Pergam), mag. Nina
Scortegagna Kavčnik (Obrtna zbornica Slovenije), doc. dr. Valentina Franca (docentka na Fakulteti za upravo Univerze v
Ljubljani), as. dr. Luka Mišič (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), dr. Martina Šetinc Tekavc (višja sodnica na Višjem
delovnem in socialnem sodišču), as. Sara Bagari (asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za
delo pri PF), as. Primož Rataj (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani).

Program XIX. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti

1. dan PONEDELJEK, 28. september
9.00 – 10.00

Sprejem udeležencev

15.30 – 17.00

vodi: izr. prof. dr. Barbara Kresal

10.00 – 10.15 Uvodni nagovor organizatorja
10.15 – 11.15 DELOVNA RAZMERJA

V IZJEMNIH OKOLIŠČINAH

mag. Nataša Belopavlovič (moderatorka),
predstavniki ministrstva in socialnih
partnerjev

11.15 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.30 PRAVICA DO SOCIALNE

VARNOSTI V NESTANDARDNIH
OBLIKAH DELA
vodi: prof. dr. Grega Strban

EVROPSKO DELOVNO PRAVO IN
POMEN ZA SLOVENSKO PRAKSO

Prof. dr. Darja Senčur Peček
Novejša sodna praksa Sodišča EU in njen vpliv na
obseg delovnopravnega varstva
As. Primož Rataj
Nova Direktiva o usklajevanju poklicnega in
zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev (EU)
2019/1158 ter slovenska pravna ureditev
Izr. prof. dr. Barbara Kresal
Pomen Evropske socialne listine za varstvo
delavskih pravic: Novejša praksa Evropskega odbora
za socialne pravice
Dr. Martina Šetinc Tekavc
Novejša sodna praksa Evropskega sodišča za
človekove pravice na področju delavskih pravic

Prof. dr. Ulrich Becker
Social Security Rights of Non-standard Workers
in selected Member States of the EU

17.00 – 17.30

Odmor

As. Sara Bagari
Priporočilo Sveta o dostopu delavcev in
samozaposlenih oseb do socialne zaščite in
slovenska pravna ureditev

17.30 – 18.30

OMIZJE: IZZIVI OBVEZNEGA
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Prof. dr. Grega Strban
Socialna varnost delavcev v nestandardnih oblikah
dela, ki se gibljejo v EU
Marijan Papež
Ponovna vključitev v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

13.30 – 15.30 Odmor za kosilo
MEDIJSKI PARTNERJI

sodelujejo: prof. dr. Grega Strban (moderator),
Marjan Sušelj, as. dr. Luka Mišič, predstavnik
ministrstva

19.00

Zaključek prvega dne in družabni večer

nanstvena in strokovna
Edina specializirana znanstvena
cialno pravo pri nas
revija za delovno in socialno
1. izvirni znanstveni članki, ki usmerjajo
razvoj delovnega in socialnega
ega prava
sko in pravno
2. strokovni članki za kadrovsko
pomoč praksi
odišč in
3. sodna praksa slovenskih sodišč
sodišča EU
ne pogodbe
4. socialni dialog in kolektivne
5. vsi članki so recenzirani

www.delavciindelodajalci.com
jalci.com
Revija je citirana v sodbah
bah Ustavnega
g
ga sodišča RS
sodišča RS in Vrhovnega

Program XIX. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti

2. dan TOREK, 29. september
9.30 – 11.00

IZBRANA VPRAŠANJA
ORGANIZACIJE DELA
dr. Katarina Kresal Šoltes

13.30 – 15.00 SODNA PRAKSA NA PODROČJU

DELOVNIH IN SOCIALNIH
RAZMERIJ

Vodi: mag. Marijan Debelak

Doc. dr. Luka Tičar
Pregled minimalnih zahtev glede delovnih pogojev
po Direktivi (EU) 2019/1152 v luči ZDR-1

Mag. Marijan Debelak
Izbrani primeri iz novejše sodne prakse VSRS na
področju delovnih in socialnih razmerij

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Organiziranje dela na domu

Marjana Lubinič
Pregled novejše sodne prakse VSRS glede kaznivih
dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost

Dr. Katarina Kresal Šoltes
Preprečevanje nadomeščanja stalnih zaposlitev z
zunanjimi delavci – primer agencijskega dela
Doc. dr. Valentina Franca
Vloga sindikata in sveta delavcev pri opravljanju
dejavnosti z zunanjimi sodelavci

Borut Vukovič
Novejša sodna praksa VSRS glede trpinčenja na
delovnem mestu

15.00 – 15.30 Razprava in zaključek kongresa

11.00 – 11.30 Odmor
11.30 - 13.00

AKTUALNA VPRAŠANJA
USLUŽBENSKEGA PRAVA
vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat

Peter Pogačar
Izzivi nadaljnjega razvoja uslužbenskega sistema v
Republiki Sloveniji
Doc. dr. Etelka Korpič-Horvat
Zaposlovanje in pogodba o zaposlitvi javnih
uslužbencev z vidika pogodbenosti uslužbenskih
razmerij
Izr. prof. dr. Erik Kerševan
Upravnosodno varstvo javnih uslužbencev in
funkcionarjev

STROKOVNA REVIJA ZA PODROCJE RAZVOJA
ORGANIZACIJ IN VODENJA LJUDI PRI DELU
Spletna ali tiskana izdaja!
KJE SE LAHKO
NAROCITE?
info@hrm-revija.si
080 33 44
www.hrm-revija.si

Jakob Krištof Počivavšek
Elementi variabilnega nagrajevanja v plačnem
sistemu v javnem sektorju

13.00 – 13.30 Odmor
www.hrm-revija.si

Prijava
XIX. Dnevi delovnega prava
in socialne varnosti
28. in 29. september 2020

Pravna fakulteta v Ljubljani, Rdeča dvorana
1.

Ime in priimek

KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

e-poštni naslov
Delovno mesto
Obveščajte me samo z e-obvestili
2.

da

ne

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

Ime in priimek

ZA KOLEKTIVNE ČLANE Inštituta za delo

e-poštni naslov

Kotizacija I: 265 EUR za zgodnje prijave do 10.7.2020
Kotizacija II: 315 EUR za prijave po 10.7.2020
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov
Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

Delovno mesto
Obveščajte me samo z e-obvestili
3.

PRIJAVA IN ODJAVA
Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 21. septembra 2020.
Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne
strani. Skrajni rok za odjavo je štiri delovne 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.

da

ne

Ime in priimek

ZA VSE OSTALE udeležence

e-poštni naslov
Delovno mesto
Obveščajte me samo z e-obvestili

da

ne

Kotizacija III: 295 EUR za zgodnje prijave do 10.7.2020
Kotizacija IV: 355 EUR za prijave po 10.7.2020
ZA ENODNEVNO UDELEŽBO

Podjetje

Kotizacija V: 225 EUR za kolektivne člane in ostale udeležence

Naslov

PLAČILO

Telefon

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. 5446 – matična številka plačnika

ID št. plačnika za DDV
Zavezanec za DDV

da

ne

Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo
uporabljali za druge namene. Kadarkoli lahko zahtevate, da vaše
osebne podatke popravimo, dopolnimo ali izbrišemo.

Datum:
Žig in podpis odgovorne osebe družbe:

e-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si

e-pošta: izobrazevanje@planetgv.si
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice,
objavljeni tudi na spletni strani www.planetgv.si.

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

