
   
pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

 
 

 
 

Simpozij 
 
 

Šolsko pravo  
 

30. september 2008 ob 9.00 uri 
Pravna fakulteta v Ljubljani, Poljanski nasip 2, zlata predavalnica 

 
 

Simpozij je namenjen šolskim delavcem, članom šolskih organov, ustanoviteljem šolskih javnih zavodov  
(država, občine), odvetnikom in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s pravno problematiko v šolstvu 

 
 
8.15 – 8.50 Prijava udeležencev 
 
8.50 – 9.00 Uvodni nagovor, prof. dr. Lojze Ude, direktor Inštituta za primerjalno pravo  

                                                pri Pravni fakulteti v Ljubljani  
 
 
9.00 – 10.00 Moderator: prof. dr. Barbara Novak 

Civilnopravni vidiki  
 

• Varstvo zasebnosti v šoli 
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., informacijska pooblaščenka, Informacijski pooblaščenec  

• Odškodninska odgovornost šole za telesne poškodbe učenca 
Boštjan Verstovšek, univ. dipl. prav., odvetnik, Odvetniška pisarna Boštjan Verstovšek 

• Odškodninska odgovornost zaradi neustreznega izobraževanja 
Prof. dr. Barbara Novak, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

• Uveljavljanje odškodninskega zahtevka šole proti staršem in otrokom 
Prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

 
10.00 – 10.30 Razprava 
 
10.30 – 10.45 Odmor 
 
 
10.45 – 11.45 Moderator: prof. dr. Polonca Končar 

Delovnopravni vidiki 
 

• Pravna ureditev sistema plač v šolstvu 
Doc. dr. Barbara Kresal, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani 

• Bo novi plačni sistem v pravni ureditvi stabilen? 
Branimir Štrukelj, prof. zgodovine, Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti 

• Izbrana vprašanja glede pravne ureditve delovnih razmerij učiteljev 
Prof. dr. Polonca Končar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

As. mag. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

 
11.45 – 12.15 Razprava 
 
12.15 – 13.00 Odmor   (kosilo za udeležence je vključeno v kotizacijo) 

 
 



 
 
 
 
13.00 – 14.00 Moderator: prof. dr. Bojan Bugarič 

Upravno – ustavni vidiki 
 
a.  financiranje šolstva (1. podsekcija): 

• Modeli financiranja šol v Evropi in Sloveniji 
Dr. Slavko Gaber,  nepovezani poslanec, Državni zbor RS 

• Šolstvo med javnim in zasebnim 
Prof. dr. Bojan Bugarič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

• Nov model financiranja šolstva v Sloveniji; Pravni in praktični vidik - MoFAS v 
širšem pomenu (koreferat) 

Brane Kumer, direktor,  Šolski center Ptuj  

mag. Maja Kotnik, svetovalka, Ministrstvo za šolstvo in šport  

 
b.   procesno-pravna ureditev odločanja o šolskih zadevah (2. podsekcija): 

• Postopki odločanja v osnovnošolskem izobraževanju (pravni in praktični vidik) 
Milena Bonelli, univ. dipl. prav, sekretarka, Ministrstvo za šolstvo in šport 

• Postopki odločanja v srednješolskem izobraževanju (pravni in praktični vidik) 
Neda Marunica Lampič, univ. dipl. prav, podsekretarka, Ministrstvo za šolstvo in šport 

 
14.00 – 14.30 Razprava 
 
 
14.30 – 15.30 Moderator: prof. dr. Lojze Ude 

Okrogla miza:   

Šola v programih političnih strank 
 
 
Informacije in prijave  
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana 
telefon: 01/42 03 119, faks: 01/42 03 120, e-pošta:  ipp.pf@pf.uni-lj.si.  
 
Prijave sprejemamo do 26. septembra 2008.  
Morebitne odjave morajo biti pisne in poslane najkasneje do začetka izvedbe simpozija, v nasprotnem primeru 
bomo zaračunali celotno kotizacijo.  
 
Kotizacija 
Kotizacijo v višini 162,00 EUR (DDV je vključen v ceno), boste poravnali na podlagi prejetega računa po izvedbi 
seminarja.  
 
Prijavnica:    ŠOLSKO PRAVO 
 
 
organizacija: _________________________________________________________________________________  
 
naslov: 
__________________________________________________________________________________________  
 
DŠ oz. ID za DDV_________________________________________davčni zavezanec:   da   ne  (obvezno obkrožite) 
 
telefonska štev.: ________________________________ e-pošta: _________________________________________ 
 
prijavljamo: __________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Kraj in datum: _______________________________________________________ 
 
ime in priimek odgovorne osebe:___________________________________________                                   žig 
 
podpis odgovorne osebe_________________________________________________                                      
       
                                                                                                                                

 
Medijski sponzor 

 


