
          
         
 

                              
 

Razpis za vpis za študijsko leto 2022/2023  

Program za izpopolnjevanje – Specializacija znanj s področja prava 

Modul: DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI  

Rok za prijavo za vpis: 31. 1. 2023 do 12. ure 

Začetek izvajanja program: od 1. marca 2023 naprej  

 

Nosilca: prof. dr. Grega Strban, izr. prof. dr. Luka Tičar 

                         Učne enote: 

                          – Delovno pravo 

                          – Pravo socialne varnosti 

                          – Evropsko delovno pravo 

                          – Evropsko pravo socialne varnosti 

                          – Delovni in socialni spori 

                          – Specialistična naloga 

Program za izpopolnjevanje se izvaja v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, 

Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) in Odvetniško akademijo OZS. 

 

Prijava je elektronska, dostopna do zaključka prijavnega roka na spletni 

povezavi https://vispf.uni-lj.si/razpis_vnos_0_pi.asp.  

 

Elektronsko prijavo je treba natisniti in nato podpisano, z dokazili o vseh zaključenih 

akreditiranih visokošolskih programih, najpozneje do 31. 1. 2023 poslati na naslov: 

UL Pravna fakulteta, Referat za doktorski študij, Poljanski nasip 2, SI-1000 Ljubljana. 

 

Vpis bo potekal od 6. do 15. februarja 2023. 

https://vispf.uni-lj.si/razpis_vnos_0_pi.asp


          
         
 

                              
 

Modul je ovrednoten s 24 kreditnimi točkami (ECTS).  

 

Program je namenjen pravnikom in vsem drugim, ki se pri svojem delu srečujete s področjem 

delovnega prava in prava socialne varnosti ali vas zanimajo pravna vprašanja s tega področja. 

Obravnavane bodo aktualne teme s področja zaposlovanja, individualnih in kolektivnih 

delovnih razmerij, med njimi tudi zaposlovanje tujcev in napotitve, tako z vidika delovnega 

kot tudi prava socialne varnosti. S področja slednjega bo posebna pozornost namenjena tudi 

aktualnim temam s področja pokojninske in zdravstvene reforme, čezmejnega zdravljenja, 

odpravljanja revščine itd., bodo pa podrobnejše teme na obeh področjih oblikovane tudi v 

sodelovanju z udeleženkami in udeleženci specializacije, saj bodo predavanja interaktivna, 

sodelovali pa bodo tudi priznani strokovnjaki iz prakse. Ob uspešnem zaključku pridobite 

slušateljice in slušatelji potrdilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o opravljenem 

izobraževanju po akreditiranem programu. Predvsem pa boste lahko obogatili in poglobili 

svoje znanje in stkali nove vezi na področjih delovnega prava in prava socialne varnosti. 

 

Pogoji za vpis v program za izpopolnjevanje:  

a) magistrski študijski program pravo (bolonjski program);  

b) magistrski študijski program (bolonjski program) s pravu sorodnih področij (na primer ekonomija, 

družbene vede, sociologija, uprava) pod pogojem, da je v okviru dosedanjega študija ali delovnih 

izkušenj pridobil temeljna znanja s področja modula, na katerega se želi vpisati. O tem odloča katedra, 

ki modul izvaja.  

c) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s 

področja prava 

 d) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s 

pravu sorodnega področja (na primer ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava) pod pogojem, 

da je v okviru dosedanjega študija ali delovnih izkušenj pridobil temeljna znanja s področja modula, na 

katerega se želi vpisati. 

 

                          

                          Za več informacij o študijskem programu vas vabimo, da obiščete spletno povezavo:  

                          https://www.pf.uni-lj.si/program-za-izpopolnjevanje/.  

 

Vabljeni k prijavi! 

https://www.pf.uni-lj.si/program-za-izpopolnjevanje/

