
 

Medijski sponzorji:  

vabi na simpozij o pravnih vprašanjih elektronskega poslovanja in informacijskih tehnologij: 

PRAVO V INFORMACIJSKI DRUŽBI 
PETEK, 20. MAJ 2011, PRAVNA FAKULTETA V LJUBLJANI, POLJANSKI NASIP 2, LJUBLJANA 

 

8.30–9.00 registracija udeležencev 

9.00–9.10 uvodni nagovor (prof. dr. Lojze Ude, prof. dr. Bojan Bugarič) 

9.10–9.30 prof. dr. Bojan Bugarič: E-demokracija in e-uprava – razlogi za in proti 

9.30–9.50 doc. dr. Saša Zagorc: Elektronsko glasovanje 

9.50–10.10 Neža Pogorelčnik: Elektronsko vročanje  

10.10–10.30 dr. Matija Damjan: Dostop do interneta kot temeljna pravica? 

10.30–10.40 razprava 

10.40–10.50 odmor 

10.50–11.10 prof. dr. Peter Grilc: Zavajajoče oglaševanje in internet  

11.10–11.30 prof. dr. Søren Sandfeld Jakobsen: Legal problems of mobile internet 

11.30–11.50 doc. dr. Damjan Možina: Sklepanje pogodb s potrošniki preko interneta 

11.50–12.10 
as. dr. Jerca Kramberger Škerl: Kršitve osebnostnih pravic preko interneta v EU: 
mednarodna pristojnost in kolizijsko pravo 

12.10–12.20 razprava 

12.20–13.00 odmor s prigrizkom 

13.00–13.20 prof. dr. Miha Juhart: Avtorska pravica in prost dostop do znanstvenih dosežkov 

13.20–13.40 dr. Maja Bogataj Jančič: Digitalizacija avtorskih del v knjižnicah 

13.40–14.00 
doc. dr. Klemen Podobnik: Politična ekonomija interneta – intelektualna lastnina, 
konkurenčno pravo in internet 

14.00–14.20 razprava in zaključek simpozija 

 

Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 60,00 EUR, za podiplomske študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 
36,00 EUR. Za 5 ali več udeležencev iste pravne osebe priznavamo 5% popust. Kotizacija vključuje udeležbo na 
simpoziju, gradivo za udeležence ter pijačo in prigrizek med odmori. Ob prijavi lahko po posebni akcijski ceni 
naročite knjigi GV Založbe Pravni vodnik po internetu in ZEPEP s komentarjem. Prijavnico s podrobnostmi 
najdete na spletnih straneh inštituta: www.ipp-pf.si. Prijave sprejemamo do 17. 5. 2011 na naslov: Inštitut za 
primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: ipp.pf@pf.uni-lj.si, 
fax: 01 42 03 120, tel. 01 42 03 119. Po prijavi boste prejeli predračun, ki mora biti poravnan najkasneje do 18. 
5. 2011. Simpozija se bodo lahko udeležili le udeleženci, ki bodo predhodno poravnali kotizacijo. 


