XXI. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI – PORTOROŽ 26.5. IN 27.5.2022

V okviru projekta »Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen DI@LOG«, se je vodja projekta
Judita Belhar udeležila kongresa XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, ki je potekal v živo 26
in 27. maja 2022 Kongresnem centru GH Bernardin Portorož z možnostjo neposrednega prenosa preko
spleta. Znanstveno strokovni dogodek je namenjen povezovanju stroke, prakse, socialnih partnerjev in
sodne prakse ter vseh, ki se srečujejo z delovnimi, uslužbenskimi in socialnimi razmerji.
Programske vsebine letošnjega kongresa so naslavljale družbene spremembe kot so demografske
spremembe, digitalizacija, posledice epidemije covid-19 ter odzive delovnega in socialnega prava
nanje. Plenarne sekcije o socialni varnosti, evropskem delovnem pravu in njegovi implementaciji,
uslužbenskem pravu in sodni praksi, sta dopolnili dve okrogli mizi, prva o izvajanju zakona o dolgotrajni
oskrbi in druga o stanju socialnega dialoga v Sloveniji.
Program v vročimi temami je prinesel, analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega,
vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča ter vrhunsko predavateljsko zasedbo – vodilni
slovenski delovni in socialni pravniki iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoki
predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter socialnih partnerjev.
Prvi dan kongresa sta potekala plenuma na temi, »Aktualna vprašanja sistema socialne varnosti« z
okroglo mizo »Zakon o dolgotrajni oskrbi- (ne)izvedljiv v praksi?« in »Evropsko delovno in socialno
pravo ter njegova implementacija«.
V prvem plenumu so sodelujoči razpravljali o demografskih trendih in medgeneracijski solidarnosti v
pokojninskem zavarovanju, sistemski analizi PKP ukrepov, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo –
gradniku ali tujku v sistemu socialne varnosti,
V drugem plenumu so sodelujoči razpravljali o, Direktivi o varstvu žvižgačev in predlogu zakona o zaščiti
prijaviteljev, Direktivi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter pravici zahtevati prožno
ureditev dela in izbranih vprašanjih povezovanja sistemov socialne varnosti v luči zaposlovanja
delavcev iz držav EU in tretjih držav.
Drugi dan kongresa sta potekala plenuma na temi »Aktualna vprašanja javnih uslužbencev« z okroglo
mizo na kateri sta sodelovala tudi predsednica ZSSS Lidija Jerkič in predsednik KSS Pergam Jakob Krištof
Počivavšek in »Izbrana vprašanja ustavnosodne in sodne prakse«
V prvem plenumu so sodelujoči med drugim razpravljali tudi o tem ali je delovnopravni položaj javnega
uslužbenca bolj varovan kot delovnopravni položaj delavca, o uveljavljanju pravnega varstva javnih
uslužbencev v državni upravi in občinah pri delodajalcu in opravili pregled sodne prakse na področju
javnih uslužbencev, na okrogli mizi pa so razpravljali kako do učinkovitejšega socialnega dialoga.
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usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

V drugem plenumu so se udeleženci razpravljali o izbranih vprašanjih ustanosodne in sodne prakse, ki
so se nanašala na cepljenje kot pogoj za opravljanje dela, delovnopravni položaj poslovodnih in vodilnih
delavcev, prejemkih javnih uslužbencev in novejši sodni praksi Vrhovnega sodišča v zvezi z denarnimi
zahtevki.
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