
Katedra za delovno pravo skozi 
prizmo časa: nekoč, danes, jutri



Stojan Albert Bajič (1901-1974)
Začetnik razvoja delovnopravne vede na Slovenskem

• Doktoriral je leta 1925 na Pravni fakulteti v Ljubljani, od leta 1926 dalje pa je opravljal
delo v okviru sodne veje oblasti.

• V letih 1931-1932 je študiral državljansko (civilno) in mednarodno zasebno pravo na
Univerzi v Leipzigu ter na Institut für Arbeitsrecht.

• Ob sodniškem delu pred 2. sv. vojno je bil 1935 imenovan za privatnega docenta na
Pravni fakulteti v Ljubljani (nastopno predavanje Osnovni problemi delovnega prava).

• Leta 1941 je bil imenovan za izrednega profesorja, leta 1943 pa za rednega profesorja
za državljansko in mednarodno zasebno pravo.

• Težišče njegovega delovanja je bilo na delovnem pravu, ki ga je uvedel na fakulteto.

• Leta 1935 je bil izvedenec vladne delegacije na mednarodni konferenci MOD v
Ženevi.

• Na povabilo Mednarodnega urada dela MOD je leta 1939 za slabo leto sprejel delo
atašeja v uradu v oddelku za delovno pravo in inšpekcijo dela.



• Leta 1944 se je umaknil v Ženevo z ženo in 1947
oba emigrirata v ZDA.

• Leta 1951 je ponovno doktoriral na Univerzi v
Chicagu, po pridobitvi državljanstva ZDA pa je
leta 1952 postal profesor prava in bibliotekar za
tujo pravno literaturo na Univerzi v Miamiju.

• Posegel je tudi na nekatera, za ameriške
razmere, nova pravna področja, npr. Konflikt
zakonov, Primerjalna pravna zgodovina, Letalsko
pravo, Pravo in Karibi, Pravo in revolucija,
Medameriško pravo o ribištvu.

• Upokojil se je leta 1967, predaval in ostal pa je
aktiven vse do smrti leta 1974.



‚‘Kakor drugje v svetu, je tudi naše delovno pravo v polnem razvoju. … In vendar je naše
delovno pravo v primeri s svojo prostranostjo in važnostjo dokaj malo obdelano pravno
področje, dasi nudi neštete zanimive in aktualne pravne probleme, odpira nove vidike
in vabi s temi prednostmi vse, ki jim je do napredka v pravu, poleg tega pa do tega, da
se pravo razvija tako, kakor zahtevajo življenjski interesi naroda.

Zadnji ukrepi na področju našega delovnega prava, ki se tičejo minimalnih medz,
kolektivnih pogodb in kolektivnospornega postopka ter sprovedbe vseh v zakonu
predvidenih panog zavarovanja, so dopolnili zgradbo našega delovnega prava, tako da
se o njej upravičeno trdi, ne samo, da je v glavnem dograjena, marveč tudi, da ustreza
sodobnim zahtevam. Vendar … dokazujejo vsakdanje izkušnje, da jim ni uspelo prodreti
v resnično življenje in s tem vršiti dejansko tisto funkcijo, ki jim je namenjena. Pri tem
se lahko sklicujem na besede samega pristojnega ministra, ki je v letošnji proračunski
debati nenavadno ostro očrtal to nenormalno stanje. Rekel je namreč: ‚‘… Ali ima jedna
ogromna razlika između onoga što je u tim zakonima napisano i one terenske politike,
onoga što se oseća u životu našeg radnog naroda; ima ogromne razlike, i rekao bi čovek
da to socijalno zakonodavstvo, koje je i odlično, i dobro, i savremeno, da uskoliko je
sprovedeno na terenu, da apsolutno ne odgovara ni svojoj nameri, ni zamisli
zakonodavca, a najmanje odgovara potrebama onih, kojima je namenjeno.‘‘

To nezdravo stanje ima svoje globoke, obče in posebne vzroke. Ni vsa krivda …. marveč
tudi na tem, da je naše delovno pravo razcepljeno na nepregledno množico pravnih
virov. … Službeno pogodbo urejajo poleg še veljavnih partikularnih državljanskih prav
še … nešteto uredb upravnih oblastev ter samoupravnih naredb, ki posegajo često v
civilnopravno ureditev službenega razmerja. … Najbolj pa je brezsmiselna, a tudi
občutna razcepljenost delovnega sodstva: imamo nič manj kot 36 raznih vrst sodišč,
razsodišč in posredovalnih ustanov, ki naj rešujejo spore iz službenega razmerja in pa
spore, ki nastajajo v zvezi z njim. … S tem le naznačeno stanje zahteva smotrno ureditev
veljavnega delovnega prava v zakoniku o delu.‘‘

Povzeto po separatu Bajič Stojan, O potrebi kodifikacije delovnega prava, Beograd
1937, str. 3-5.



















Lev Svetek (1914-2005)
• Docent za Delovno pravo na Pravni 

fakulteti v Ljubljani je bil med leti 
1946-1949.



Rudi Kyovsky (1906-2002)

• Doktoriral je leta 1929 in kasneje deloval v okviru sodne
veje oblasti.

• Leta 1950 je bil izvoljen v naziv docenta, 1952 v
izrednega profesorja ter 1957 v naziv rednega
profesorja za delovno pravo in socialno zavarovanje.

• Upokojil se je leta 1977 (po 27 letih dela na Pravni
fakulteti), vse do leta 1992 pa je še aktivno strokovno
deloval. Leta 1979 je prejel naziv zaslužni profesor.

• V letih 1956/1957 je bil dekan Pravne fakultete, v
naslednjem mandatnem obdobju pa prodekan.

• Leta 1976 je bil izvoljen za dopisnega, leta 1981 pa za
rednega člana SAZU.

• Leta 1977 je prejel Kidričevo nagrado za življenjsko delo.



• Napisal je več učbenikov za delovno pravo in mednarodno delovno
pravo. Mentor je bil številnim študentom, tudi večjemu številu
doktorandov z več pravnih fakultet nekdanje Jugoslavije, pri čemer so
nekateri kasneje tudi učili na teh fakultetah.

• Leta 1956 je s prof. Vavpetičem ustanovil in bil dolgoletni direktor
sedanjega Inštituta za delo z mislijo, da je dobro pedagoško delo lahko
le plod izsledkov raziskovanja. Vselej je podpiral dvosmerni tok
prenosa znanj iz prakse v teorijo in iz teorije v prakso.

Mednarodno delovanje
• Vseskozi je svoje študente spodbujal k primerjalno-pravni analizi, zlasti

kontinentalnih pravnih ureditev, kar je bilo posledica njegovega
izjemnega mednarodnega delovanja.

• Bil je namreč eden od soustanoviteljev Mednarodnega združenja za
delovno pravo in socialno varnost ter dolgoletni član izvršnega
odbora.

• Predaval je na več univerzah in raznih mednarodnih srečanjih v
Franciji, Zverni Republiki Nemčiji, Avstriji, Češkoslovaški, Italiji in na
Madžarskem.

• Veliko let je predaval, nekaj let pa tudi so-vodil Mednarodno šolo za
primerjalno delovno pravo v Trstu, ki jo je tam organizirala
Mednarodna fakulteta za primerjalno pravo iz Strasbourga.





























Aleksander Radovan (1926-1993)

• Julija 1957 se je zaposlil na Pravni fakulteti v Ljubljani kot asistent za
delovno pravo in socialno zavarovanje.

• V letu 1958/59 se je izpopolnjeval na Institut des Sciences sociales du
Travail v Parizu.

• Leta 1965 je doktoriral in postal docent leta 1966 ter predaval Delovno
pravo s socialnim zavarovanjem in Delovna razmerja v gospodarstvu. V
letu 1968 je po ločitvi predmeta postal prvi nosilec novega samostojnega
predmeta Socialna varnost.

• Redni profesor je bil od leta 1977 dalje. Upokojil se je poleti leta 1993 (po
36 letih dela na Pravni fakulteti).

• Med leti 1967-1979 je bil prodekan na Pravni fakulteti v Ljubljani.



• Pri svojem delu je vseskozi sistematično prenašal izkušnje mednarodnega univerzalnega in regionalnega
delovnega prava v našo ureditev, teorijo in prakso.

• Deloval je kot član številnih komisij, npr. Zvezne in Republiške volilne komisije, Komisije za reformo visokega
šolstva, Komisije za izvajanje konvencij za socialno zavarovanje skupščine, član Sklada za zdravstveno varstvo
študentov, itd.

• Bil je predsednik sekcije in član ter tajnik Društva univerzitetnih profesorjev in znanstvenih delavcev.

• Leta 1975 je bil soustanovitelj revije Združeno delo, ki je kasneje preimenovana v Podjetje in delo. V okviru te je
bil tudi določeno obdobje predsednik izdajateljskega sveta. Poleg tega je bil predsednik izdajateljskega sveta
revije Vestnik Inštituta za javno upravo in delovna razmerja.

Mednarodno delovanje

• V okviru lastnega mednarodnega delovanja je predaval na številnih univerzah v tujini, npr. na Dunaju, Reki, Jesoli,
v Ogleju, Parizu, Pescari, Perugii, Varšavi, Trstu, Novem Sadu, itd.

• Aktivno je sodeloval tudi na Mednarodni šoli za primerjalno delovno pravo v Strasbourgu ter na poletni šoli za
delovno pravo v Szegedu.

• Bil je član Sveta za mednarodnopravna vprašanja Zveznega sekretariata za zunanje zadeve IS Skupščine SFRJ in
predsednik delovne skupine za mednarodno delovno pravo in socialno varnost tega sveta. Bil je tudi dolgoletni
član Komisije za sodelovanje z Mednarodno organizacijo dela IS SRS Vlade RS.

• V zadnjih letih življenja je bil član izvršilnega odbora Mednarodnega združenja za delovno pravo in socialno
varnost, kar je priznanje njegovi mednarodni aktivnosti.

• Bil je tudi član organizacijskega komiteja mednarodnega seminarja Univerza danes v Dubrovniku.















Polonca Končar (1947 – danes)

• Leta 1971 se je zaposlila kot asistentka na Katedri za
delovna razmerja in socialno varnost na Pravni fakulteti v
Ljubljani ter tam opravljala pedagoško in znanstveno
delo do začetka študijskega leta 2014/15 (skupaj 43 let).

• Redna profesorica od leta 1990.

• Do danes je bila mentorica 9 doktorandom, 22
magistrandom in 187 diplomantom.

• Do danes je avtorica 42 izvirnih znanstvenih člankov, 19
objavljenih znanstvenih prispevkov na konferenci, 23
samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v
monografski publikaciji, 2 učbenikov za mednarodno
delovno pravo, soavtorica 11 znanstvenih monografij,
soavtorica 36 končnih poročil o rezultatih raziskav,
najmanj 66 prispevkov oziroma vabljenih predavanj brez
natisa, itd.



• Poudarjala je pomen in vlogo delovnega prava
ter opominjala na njegovo varstveno funkcijo,
tudi v luči ustavnih načel in temeljnih načel
delovnega prava.

• Ukvarjala se je s pravico do dela, pravico do
stavke in sindikalne svobode, z delom in
človekovimi pravicami v najširšem smislu, z
mednarodnim delovnim pravom, aktivno
politiko zaposlovanja, izobraževanjem
delavcev, pripravništvom, delovnopravnim
položajem žensk, enakim obravnavanjem med
spoloma, delovnim časom, prenehanjem
pogodbe o zaposlitvi in vplivom digitalizacije
na svet dela.



Nacionalno udejstvovanje
• Dekanja Pravne fakultete v Ljubljani med leti 1993-1995.
• Aktivno je v najširšem smislu sodelovala v zakonodajnem procesu

še prej sprejemom modernega ZDR in bila komentatorka zakona.
• Aktivno je soustvarjala tradicionalno letno mednarodno

znanstveno konferenco delovnega prava in socialne varnosti.

Mednarodno delovanje
• Vse od 80. let je bila vključena v različne odbore in komisije, ki so

se ukvarjali s človekovimi pravicami (npr. Sveta za zaščito
človekovih pravic in svoboščin, vladne Komisije za sodelovanje z
MOD in vladne delovne komisije za obravnavo človekovih pravic v
mednarodnem pravu).

• Med leti 2001-2010 je bila članica Evropskega odbora za socialne
pravice v Strasbourgu, 2006-2010 pa tudi njegova predsednica, s
čimer je pustila trajen pečat slovenske delovnopravne teorije
onkraj meja RS.

• Od leta 2005 je nacionalna strokovnjakinja osrednje evropske
mreže na področju delovnega prava, v kateri deluje tudi kot članica
znanstvenega odbora.

• Vse do leta 2015 je bila članica izvršnega odbora Mednarodnega
združenja za delovno pravo in pravo socialne varnosti.

• Več let je sodelovala na tradicionalnih in uveljavljenih poletnih
šolah mednarodnega in primerjalnega delovnega prava v Bologni,
Szegedu in Bordeauxu.



























Anjuta Bubnov Škoberne (1943 – danes)

• Doktorirala je leta 1996, na Pravni fakulteti v Ljubljani pa
je kot visokošolska učiteljica poučevala v obdobju 1993-
2005.

• Poleg teoretičnih znanj je imela bogate praktične izkušnje
kot vodja pravne službe v Zvezi skupnosti otroškega
varstva Slovenije in kot pravna svetovalka v strokovni
službi Skupnosti zdravstvenega in socialnega varstva.

• Njeno raziskovalno delo je tako prišlo do izraza v pripravi
zakonskih gradiv na področju socialne varnosti. Do leta
1989 je bila tudi podpredsednica Skupščine SIS socialnega
varstva Slovenije.

• Posebno pozornost je namenjala družbenemu in
individualnemu pojavu brezposelnosti ter politiki
zaposlovanja. Napisala je tudi več prispevkov z drugih
področij, npr. pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja,
družinskih prejemkov, itd., kasneje pa zaokroženo celoto
sklenila s pripravo in soavtorstvom učbenika o pravu
socialne varnosti.



Mednarodno delovanje

• Na podlagi spodbud prof. Kyovskyga je bila vseskozi, še iz
časov dela na Inštitutu za delo pred obdobjem pedagoške
aktivnosti, mednarodno in primerjalno-pravno
usmerjena. To je bilo možno z dobrim znanjem
angleščine, nemščine, francoščine in ruščine.

• Zaslužna je za vzpostavo pomembnih povezav z
Inštitutom Maxa Plancka za tuje in mednarodno socialno
pravo v Münchnu ter Evropskim inštitutom za socialno
varnost iz Leuvna.

• V prvih dveh projektih o socialni zaščiti v osrednje- in
vzhodnoevropskih državah je bila nacionalni koordinator .

• Bila je pionirka za Slovenijo pri projektu raziskovanja in
poučevanja o socialni varnosti v državah članicah EU
(projekti SPEICAL, trESS I, II, III).

• Bila je strokovnjakinja Sveta Evrope v sodelovanju z
različnimi državami, npr. Albanijo in Bolgarijo.
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