UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
DELOVNO PRAVO
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic year

Vrsta predmeta / Course type

Semester
Semester

Diferencialni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

Samost. delo
Individ. work

ECTS
4

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

prof. dr. Grega Strban, doc. dr. Luka Tičar

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

1. Splošno o virih delovnega prava
2. Pogodba o zaposlitvi (pojem in
značilnosti, subsidiarna uporaba pravil
civilnega prava, temeljne in dodatne
obveznosti pogodbenih strank,
posebnosti pogodb o zaposlitvi, načini
prenehanja)
3. Nova zakonska ureditev kolektivnih
pogodb
4. Temeljne značilnosti sodelovanja
delavcev pri upravljanju
5. Načini reševanja delovnih sporov
6. Opredelitev prava socialne varnosti

7. Temeljni sistemi in temeljni pojmi (
socialna zaščita, socialno zavarovanje,
socialno varstvo)
8. Socialno pravno razmerje
9. Temeljne značilnosti pokojninskega,
invalidskega, zdravstvenega,
starševskega zavarovanja in
zavarovanja za primer brezposelnosti
Temeljne značilnosti družinskih prejemkov in
socialnih pomoči
Temeljni literatura in viri / Readings:

I. Bečan et al., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2008 (komentar k
členom, ki se nanašajo na navedena vprašanja)
Skupina avtorjev, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju s komentarjem, GV, Inštitut za
delo pri PF, Ljubljana 1993 (Uvod v komentar)
Bubnov Škoberne, Anjuta; Strban, Grega: Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana, 2010
Veljavna zakonodaja

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent osvoji znanja s temeljnega pravnega
področja, ki omogočajo vključitev v program
druge bolonjske stopnje.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Reference nosilca / Lecturer's references:

TIČAR, Luka. Nove oblike dela, LMS Manet, Pravna fakulteta v Ljubljani, 2012
TIČAR, Luka. Pogodbena svoboda v delovnem pravu. Pravnik, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2003,
letn. 58, št. 1/3, str. 173-182
TIČAR, Luka. Ustavnopravni vidik prepovedi konkurence v delovnem pravu. Revus, ISSN 15817652. [Tiskana izd.], 2003, letn. 1, št. 1, str. 86-93.
TIČAR, Luka. Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR. V: BUBNOV-ŠKOBERNE, Anjuta, et
al. Delovno pravo in socialna varnost. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti:
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2003, str. 45-59.
TIČAR, Luka. Sprememba delodajalca v insolvenčnih postopkih. Podjetje in delo, ISSN 0353-6521,
avg. 2006, letn. 32, št. 5, str. 832-847.
TIČAR, Luka. Vpliv tržnega gospodarstva na trg dela v luči varnosti zaposlitve. Delavci in
delodajalci, ISSN 1580-6316, 2006, letn. 6, [št. ]1, str. 65-82.

