
Ob izidu knjige Pravo v informacijski družbi vas vabimo  
na brezplačni seminar, ki bo 12. junija na Pravni fakulteti v Ljubljani.

IUS SOFTWARE, d. o. o., Tivolska cesta 50, Ljubljana 
Prodaja, telefon: 01 30 91 820, e-pošta: prodaja@gvzalozba.si www.gvzalozba.si

Pravo v informacijski družbi

dr. meta ahtik, dr. maja bogataj jančič, dr. maja brkan,  
dr. bojan bugarič, dr. matija damjan (ur.), dr. aleš Galič,  
andrej Grah Whatmough, dr. Peter Grilc, dr. miha juhart, 
boštjan koritnik, dr. jerca kramberger Škerl, mag. jure Levovnik,  
blaž markelj, Luka markelj, dr. Špelca mežnar, neža muhič,  
neža Pogorelčnik, LLm jernej Pusser, dr. Lojze ude,  
dr. katarina Zajc, dr. sabina Zgaga

V informacijski družbi se postavljajo zmeraj nova pravna 
vprašanja. Da bi učinkovito izkoristili priložnosti, ki jih ponuja 
informacijska doba, je treba nenehno preverjati ustreznost 
obstoječe pravne ureditve. 

Knjiga prinaša pregled in poglobljeno obravnavo nekaterih 
izbranih pravnih problemov in izzivov informacijske družbe.

9.15–9.30 Prijava udeležencev

9.30–9.40 Uvodni nagovor

9.40–10.00 Nekateri pravni vidiki spletnega (posebej zavajajočega) oglaševanja   prof. dr. Peter Grilc

10.00–10.20 Civilna odgovornost za anonimne komentarje na internetu   doc. dr. Špelca Mežnar

10.20–10.40  Mednarodna pristojnost in kolizijsko pravo EU za internetne kršitve zasebnosti 
in osebnostnih pravic   doc. dr. Jerca Kramberger Škerl

10.40–11.00 Doseg pravne ureditve spletnih iger na srečo   Neža Muhič

11.00–11.20 Razprava

11.20–12.00 Odmor

12.00–12.20 Uporabnik mobilne naprave – žrtev ali storilec kaznivega dejanja?   doc. dr. Sabina Zgaga

12.20–12.40  Nekateri avtorskopravni problemi vzpostavitve digitalnega repozitorija 
na Univerzi v Ljubljani   prof. dr. Miha Juhart

12.40–13.00 Pravno varstvo podatkovnih baz – izbrani pravni vidiki   mag. Jure Levovnik

13.00–13.20 Tridimenzionalno tiskanje in pravice intelektualne lastnine   doc. dr. Matija Damjan

13.20–13.40 Razprava

Udeležba je brezplačna, kljub temu pa vas prosimo, da se prijavite na naslov seminar@gvzalozba.si
Informacije dobite po telefonu: 01 30 91 814. 

Vabljeni!

v a b i l o

o knjigi

novo

Cena: 38,00 EUR 
Posebna cena: 32,30 EUR

Št. strani: 378 / Leto izdaje: 2014 
Pri naročilu napišite sklic: seminar

Program

Izkoristite 15-odstotni popust pri naročilu 
knjige s priloženo naročilnico! Ponudba 

velja do 13. junija 2014.

brezplačni 

seminar

IUS SOFTWARE, d. o. o. (GV Založba)  
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 


