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INFORMACIJE O DELAVNICI 
 
 
Strokovna delavnica na temo Aktualna vprašanja delovnega prava bo 
potekala v petek in soboto, dne 11. in 12. marca 2016, v Hotelu Livada 
Prestige v Termah 3000 – Moravske Toplice. 
 
Delo na strokovni delavnici bo potekalo v petek od 9.30 ure do 13.00 ure 
(plenarni del) in od 15.00 ure do 18.00 ure (delo po skupinah) ter v 
soboto od 9.30 ure do 13.00 ure. 
 
Udeleženci strokovne delavnice bodo ob prihodu prejeli študijsko 
gradivo. 
 
Cena za udeležbo na strokovni delavnici znaša za prvega udeleženca 230 
EUR z vključenim DDV, za drugega oziroma ostale udeležence in za 
kolektivne člane Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost ter za 
študente znanstvenega magistrskega študija Pravne fakultete Univerze v 
Mariboru pa 180 EUR z vključenim DDV.  
 
Znesek pred pričetkom strokovne delavnice (najkasneje do 9. marca 
2016) nakažite na transakcijski račun Univerze v Mariboru, Pravne 
fakultete – Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost, št. 01100 – 
6090122141, sklic 00470. 

 
Kandidati, ki se želijo udeležiti strokovne delavnice, naj to sporočijo na 
priloženi prijavnici najkasneje do torka, 8. marca 2016. 
 

Vse podrobne informacije o strokovni delavnici dobite pri gospe 
Dariji Husar na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, tel. št.: (02) 
250 42 15, fax: (02) 252 32 45, e-mail: darija.husar@um.si  

 

 
 

INFORMACIJA O HOTELU 
 

Najbližje vam bo prenočišče v Hotelu Livada Prestige 
(enoposteljna soba z zajtrkom – 72 EUR; dvoposteljna soba – 66 
EUR na osebo) ali v Hotelu Ajda (enoposteljna - 59 EUR; 
dvoposteljna – 54 EUR). Hotela sta med seboj povezana, 
delavnica pa bo tokrat potekala v hotelu Livada Prestige. 

 

Informacije in rezervacije:  
 

Sava Turizem d.d. 

Terme 3000 - Moravske Toplice 

Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice 

Tel.: (2) 512 22 00  

Fax.: (2) 548 16 07 

e-naslov: info@terme3000.si  
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AKTUALNA VPRAŠANJA 
DELOVNEGA PRAVA 

 
 

"Povezujmo teorijo s prakso" 
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11. in 12. marec 2016  

 

Pričetek v petek, 11. marca 2016, ob 9.30 uri  
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Spoštovani! 
 
 
Vabimo vas na tradicionalno strokovno delavnico, ki bo tudi 
letos v Moravskih Toplicah. Kot običajno smo pripravili teme, 
ki so trenutno aktualne na področju delovnega prava in prava 
socialne varnosti. 
 
V plenarnem delu bodo uvodoma predstavljene najnovejše 
odločitve Ustavnega sodišča RS s področja delovnega prava in 
socialne varnosti. Nato bo obravnavan izbor novejših odločitev 
Sodišča EU, ki vplivajo na slovensko delovno pravo. Le-te se 
nanašajo na različna področja, kot so delovni čas, kolektivni 
odpusti, sprememba delodajalca itd. Ravno sprememba 
delodajalca bo predmet posebne obravnave, ne le z vidika 
sodne prakse Sodišča EU, ampak tudi z vidika sodne prakse 
Vrhovnega sodišča RS. Predstavljena bodo tudi ostala novejša 
stališča slovenske sodne prakse. V zadnjem delu plenarnega 
dela pa se bomo ukvarjali s kolektivnim delovnim pravom. 
Predstavljeni bodo primeri dobre prakse v slovenskih in 
norveških kolektivnih pogodbah, ki se nanašajo na 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 
 
Na strokovni delavnici boste, kot doslej tudi sami aktivno 
sodelovali. Pripravili smo praktične primere in vprašanja, na 
katere bomo skupaj iskali odgovore in s tem povezovali teorijo 
s prakso. Tudi tokrat bomo odgovarjali na vsa vaša 
vprašanja. Priporočljivo je, da nam jih posredujete vnaprej, da 
se bomo nanje lahko pripravili.  
 
 
Veselimo se ponovnega srečanja z vami! 
 

                                                                                                                         
Predstojnica                                                                                                  
Inštituta za delovna razmerja in socialno 
varnost in vodja programa: 
Izr. prof. dr. Darja Senčur Peček 

 
 

 
 

PROGRAM 
strokovne delavnice 

 

AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA PRAVA 

 
 
 

Dr. Etelka KORPIČ – HORVAT 

Aktualne ustavno-sodne presoje s področja delovnih in 

socialnih razmerij 

 

Dr. Darja SENČUR PEČEK 

Novejša sodna praksa Sodišča EU 

 

Mag. Ivan ROBNIK 

Sprememba delodajalca in druga aktualna vprašanja iz 

sodne prakse 

 

Dr. Katarina KRESAL ŠOLTES 

Usklajevanje dela in družine: primeri iz slovenskih in 

norveških kolektivnih pogodb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIJAVNICA 
na strokovno delavnico 

AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA PRAVA 

 

Organizacija:…………………………………...…

…………………………………………………….. 

 

Naslov:………………………………………….…

…………………………………………………….. 

Davčna številka organizacije: ……..…………….. 

 

E-mail:…………..…………...………………….… 

 

Prijavljamo: 

1. ……………………………………………...…… 
(ime in priimek, delovno mesto) 

 
2. ……………………………………………...…… 

(ime in priimek, delovno mesto) 

 
3. ……………………………………………...…… 

(ime in priimek, delovno mesto) 

 
Znesek kotizacije bomo pred pričetkom strokovne delavnice 
(najkasneje do 9. marca 2016) nakazali na transakcijski račun 
Pravne fakultete Univerze v Mariboru – Inštitut za delovna 
razmerja in socialno varnost, številka:  01100 – 6090122141, sklic 
00470.   

 

V …………………., dne…………….. 
 
 Pečat 


