
PROGRAM - XXII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI 2023 
 

1. dan – ČETRTEK, 25. maj 2023 
 

  9.00 – 10.15:   sprejem udeležencev 
 
10.15 – 10.30:    uvodni nagovor 

   Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 

10.30 – 12.00:   Uvodno omizje: DOSTOJNO DELO IN JAVNI SISTEMI SOCIALNE VARNOSTI  
                             moderatorja: prof. dr. Grega Strban in dr. Katarina Kresal Šoltes  

 
Vabljeni gostje:  
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ 
dr. Erik Brecelj, Onkološki inštitut  
Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica ZSSS 
Mitja Gorenšček, državni svetnik in izvršni direktor GZS 
 
12.00 – 14.00: odmor za kosilo 
 

14.00 – 15.30:   Plenum: PREDVIDENA PRENOVA SISTEMA SOCIALNE VARNOSTI 
                             vodi: prof. dr. Grega Strban 

 
prof. dr. Grega Strban 
Dostop do zdravstvenih storitev 
 
Marijan Papež 
Kaj nam prinašajo napovedi pokojninske reforme 
 
doc. dr. Luka Mišič 
Možne izboljšave Zakona o dolgotrajni oskrbi 
 
15.30 – 16.00:   odmor 
 

16.00 – 17.30:   Plenum: REFORMA PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU 
                             vodi: prof. dr. Polonca Končar 

 
mag. Andreja Poje 
Makroekonomski pogled na plače v Sloveniji  
 
Peter Pogačar 
Vladni predlogi za reformo plačnega sistema v javnem sektorju 
 
Jakob Krištof Počivavšek  
Izzivi prenove plačnih sistemov javnega in zasebnega sektorja in kateri od njih so skupni 
 
mag. Biserka Kogej Dmitrovič 
Problematika plač v novejši sodni praksi 



 

2. dan – PETEK, 26. maj 2023 
 

9.30 – 13.30:   Plenum: NOVA ZAKONODAJA IN IMPLEMENTACIJA V PRAKSI 
                           vodita: prof. dr. Darja Senčur Peček in dr. Igor Šoltes 

 
Peter Pavlin 
Varstvo osebnih podatkov na novo – ali jih bomo (spet) znali varovati? 
 
mag. Nina Koželj  
Žvižgači – jih znamo zaščititi? 
 
11.00 – 11.30:   odmor 
 
Damjan Mašera 
Evidentiranje delovnega časa po novem in novela ZDR-1 
 
prof. dr. Darja Senčur Peček 
Tristrana delovna razmerja z vidika novejše sodne prakse in potrebnih zakonskih sprememb 
 
dr. Katarina Kresal Šoltes 
Letni dopust z vidika pravice do nediskriminacijske obravnave, novejše sodne prakse ter 
potrebnih zakonskih sprememb 
 
mag. Marijan Debelak  
Sodna praksa glede prenehanja delovnega razmerja s predlogi za izboljšanje pravne ureditve 
 
13.30 – 14.00:   odmor 
 

14.00 – 16.00:   Plenum: UMETNA INTELIGENCA IN DELOVNA RAZMERJA 
                             vodi: as. Sara Bagari  

 
as. Sara Bagari 
Tveganja pri uporabi umetne inteligence v delovnem razmerju in pravne rešitve 
 
doc. dr. Petra Weingerl  
Odškodninska odgovornost za uporabo umetne inteligence v delovnem razmerju 
 
mag. Andrej Tomšič 
Praksa Informacijskega pooblaščenca glede varstva osebnih podatkov na področju delovnih 
razmerij 
 
as. Aljoša Polajžar 
Vloga predstavnikov delavcev in delodajalcev pri uvajanju umetne inteligence v delovna 
razmerja ter primeri dobrih praks 
 
16.00 – 16.30:   Razprava in zaključek kongresa 



 
Sodelujejo 
 
Organizacijski odbor kongresa XXII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti: 
dr. Katarina Kresal Šoltes, koordinatorka 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 Univerze v 
Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 
prof. dr. Grega Strban, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predsednik 
Društva za delovno pravo in socialno varnost, podpredsednik Evropskega inštituta za socialno 
varnost (EISS) in podpredsednik Svetovnega združenja za delovno pravo in socialno varnost 
(ISLSSL), 
zasl. prof. dr. Polonca Končar, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 
prof. dr. Darja Senčur Peček, redna profesorica in prodekanica na Pravni fakulteti Univerze v 
Mariboru, 
izr. prof. dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij, 
Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o. 
 
Ostali sodelujoči gostje in predavatelji:  
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 
Mitja Gorenšček, državni svetnik in izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, 
dr. Erik Brecelj, Onkološki inštitut, 
dr. Igor Šoltes, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, 
mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, 
Ministrstvo za pravosodje, 
Peter Pavlin, vodja Sektorja za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za 
pravosodje, 
Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo, 
Damjan Mašera, vodja sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na 
Vrhovnem sodišču RS, 
mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in 
socialnega sodišča, 
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke, 
Jakob Krištof Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, 
doc. dr. Luka Mišič, docent in prodekan na Pravni fakulteti UL in raziskovalec Inštituta za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 
doc. dr. Petra Weingerl, docentka na Pravni fakulteti UM, 
as. Sara Bagari, mag. prava, asistentka na Pravni fakulteti UL in raziskovalka na Inštitutu za 
delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 
as. Aljoša Polajžar, mag. prava, asistent na Pravni fakulteti UM, 
mag. Andreja Poje, magistrica ekonomskih znanosti.  


