
 

 

Erjavčeva cesta 23 

1000 Ljubljana, Slovenija 

ID za DDV: SI36546151 

 

 

 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v okviru projekta »Po kreativni poti do znanja, PKP 2017-

2020« razpisuje 2 prosti mesti za sodelovanje študentov na projektu "Umetniška dela na spletu in 

avtorsko pravo" in sicer: 

 

2  študenta oz. študentki/ UL PF:  Pravo, 1. stopnja UNI 

 

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta redno vpisani na redni študijski program ter 

ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci 

brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki ali sodelovati na drugih projektih ŠIPK in PKP.  

 

V okviru projekta bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive 

gospodarskega in družbenega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in 

smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz 

lokalnega/regionalnega okolja.  

Dolžina trajanja projekta, je 5 mesecev. Študentu za sodelovanje na projektu pripada denarna 

spodbuda v višini 9 EUR bruto II/uro, (5,38 neto/uro). Študent na projektu v 5 mesecih opravi 200 ur.   

Projekt Umetniška dela na spletu in avtorsko pravo se loteva problematike zaščite avtorskih pravic pri 

objavah na spletu. Povezal bo gospodarsko, odvetniško družbo, ki se na področju gospodarskega prava 

ukvarja tudi s problematiko zaščite avtorskega prava, drugi delovni partner pa bo delovna organizacij, 

ki se ukvarja s problemom avtorskega prava za umetnike in oblikovalce, to je Inštitut za intelektualno 

lastnino. Projekt bo usmerjen specifično k likovnim delom. Pri njih je pomembno dvoje: zaščite pred 

plagiatorstvom in zaščita pred nepooblaščeno objavo. K sodelovanju vabimo tudi študente prava, ki se 

bodo v projektu Akademije za likovno umetnost in oblikovanje pri projektu spoznali direktno z 

ustvarjalci in restavratorji-konservatorji, ki se s tem problemom vsakodnevno srečujejo ter s tem dobili 

vpogled v vse vidike oblik dela, delovnih profilov in avtorskih pravic znotraj področja umetnosti. Na 

podlagi sodelovanja bodo tako lahko  strokovno podkovano usmerjali pravno prakso na področju 

likovne umetnosti v konkretnih primerih in v primerih objav na spletu. 

 

Prijave so mogoče do 7.2.2020 na povezavi: https://forms.gle/iSvqKR67oXPAaQ9NA 

 

Več informacij: dasa.tepina@aluo.uni-lj.si 
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