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Prva stran portala IUS-INFO 

Portal IUS-INFO se nahaja na spletnem naslovu http://www.iusinfo.si/. Prvo stran portala 
IUS-INFO je sestavljajo sledeči elementi: 

1. V desnem kotu na vrhu strani se nahaja telefonska številka in spletni obrazec za vsebinsko in
tehnično podporo uporabnikom (slika 1, številka 1). Nižje se nahajajo zavihki, ki vas pripeljejo 
do osnovnih informacij o portalu in sorodnih produktih družbe LEXPERA d.o.o. ter polje za 
prijavo v portal (slika 1, številka 2). Pod zavihki pa se nahaja iskalnik po vsebinah portala 
(slika 1, številka 3).

Uporabnik se v portal prijavi s svojim uporabniškim imenom (uporabniško ime za uporabnike 
portala http://www.iusinfo.si/ je uporabnikov službeni elektronski naslov) in dodeljenim 
geslom. Geslo uporabniku dodeli družba LEXPERA d.o.o. in ga lahko uporabnik po prvi prijavi v 
portal kadarkoli spremeni (glej poglavje "Moj IUS-INFO"). 

Ti elementi so vedno na vrhu vsake strani portala IUS-INFO in se ne spreminjajo, ne glede na 
to, na kateri vsebini portala se nahajate. 

(slika 1: Glava portala) 

2. Naslednji gradnik prve strani portala IUS-INFO so vstopne točke do vsebin portala (slika 2). V
tem predelu se nahajajo trije stolpci s povezavami do vsebin portala (slika 2, točke 1,2,3).
V prvem stolpcu (slika 2, številka 1) se nahajajo povezave do najpogosteje uporabljanih zbirk
portala IUS-INFO, na koncu seznama pa tudi povezava do kazala vseh vsebin portala.
V drugem stolpcu (slika 2, številka 2) se nahajajo bližnjice do najpogosteje uporabljanih
podzbirk portala IUS-INFO.
V tretjem stolpcu (slika 2, številka 3) se nahajajo povezave do pripomočkov.
Skrajno levo (slika 2, številka 4) je vsak dan objavljen eden izmed aktualnejših judikatov ali
čistopisov predpisov.

(slika 2: Vstopne točke do vsebin) 

http://www.iusinfo.si/
http://www.iusinfo.si/
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3. Spodnji del prve strani portala je namenjen aktualnim informacijam iz pravnega in
poslovnega področja (rubrika »NOVICE«) (slika 3, številka 2), aktualnim komentarjem
(rubrika »V SREDIŠČU«) (slika 3, številka 3), razmišljanjem priznanih strokovnjakov (rubrika
»KOLUMNA«)(slika 3, številka 1) in najavam pravnih dogodkov v bližnji prihodnosti (rubrika
»NAPOVEDNIK DOGODKOV«) (slika 3, številka 4).

(slika 3) 
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Sestava dokumentov na portalu IUS-INFO 

Portal IUS-INFO zasleduje filozofijo »vse na enem mestu«, zato ima vsak dokument ob svojem 
besedilu vsebovane tudi povezave na vse ostale vsebine, ki se nanj nanašajo. Za lažjo predstavo 
poglejmo zgradbo dokumentov na primeru določenega zakona. Zakoni imajo namreč najbolj bogat 
nabor povezav na sorodne vsebine in so vezni člen med posameznimi vsebinami portala. 

(slika 4: Primer dokumenta (zakona) na portalu IUS-INFO) 
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Tehnični pogled na dokument 

(slika 5) 

Ne glede na to ali ste na kazalu ali v samem dokumentu, se na vrhu strani nahaja iskalnik (slika 5, 
številka 1) ki je vedno na tem mestu, oži se le nabor dokumentov, po katerih bo izvedeno iskanje (glej 
poglavje o filtrih). Ker je v tem primeru odprt zakon (ZDR), se je iskalnik omejil na iskanje zgolj po 
zakonodaji (slika 5, številka 2). Če želite to omejitev spremeniti, kliknite na puščico v skrajnem 
desnem kotu polja, kjer je napisano področje iskanja (slika 5, številka 2) in izberite drugo področje ali 
iskanje po celotnem portalu. Če bi torej v tem primeru vpisali v iskalno polje (slika 5, številka 1) iskalni 
izraz in pritisnili gumb »Najdi«, bi iskalnik iskal zgolj med zakoni. Seveda pa lahko vedno zapustite 
dokument in izberete iskanje po zbirkah ali po poljih (slika 5, številka 3). 

Naslednja funkcionalnost je prikaz poglavij in členov (slika 5, številka 4). Če je dokument, ki ga 
gledate, razdeljen na poglavja in člene lahko s klikom na polje »Poglavja« in »Členi« (slika 5, številka 
4) dobite seznam le-teh.

Če vam ne ustreza velikost črk besedila, lahko to spremenite (slika 5, številka 5). 

Vsak dokument lahko tudi natisnete (slika 5, številka 6). S klikom na simbol tiskalnika se prikazan 
dokument odpre v novem oknu spletnega brskalnika v obliki .pdf dokumenta, ki ga lahko natisnete ali 
shranite na vaš računalnik. Besedilo tega dokumenta je oblikovno urejeno in opremljeno z vsemi 
pripadajočimi spremnimi podatki. 

V kolikor določen dokument uporabljate večkrat in ga ne želite vsakič ponovno iskati, ga lahko 
dodate na vaš seznam priljubljenih dokumentov (slika 5, številka 7). S klikom na zvezdico, se ta 
dokument doda na vaš seznam priljubljenih dokumentov, do katerega lahko vedno dostopate preko 
zavihka »MOJ IUS-INFO«. 
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Vsebinski pogled na dokument 

 

(slika 6) 

 

Nad besedilom dokumenta so podatki o njegovi objavi. V konkretnem primeru so prikazani podatki o 
vseh spremembah zakona (slika 6, številka 1), vključno s podrobnim opisom zadnje spremembe. 

Osnovni prikaz sprememb predpisa vsebuje zgolj navedbe vseh objav, ki so vplivale na dotičen 
predpis in ne ustreza obliki za navajanje, kot jo zahtevajo nomotehnične smernice. Za potrebe tega 
navajanja lahko spremenite prikazano obliko citirne vrstice, tako da kliknete na drugi gumb nad 
citirno vrstico (slika 6, številka 1a). 

Če pritisnete prvi gumb, se v citirni vrstici prikaže navedba sprememb, kot je vidno na sliki 6 in 
omogoča, da kliknete na posamezno objavo ter tako pridete do vsebine te objave.  

Če pritisnete drugi gumb, se v citirni vrstici izpiše citat predpisa, ki je skladen z nomotehničnimi 
smernicami. Ta citat lahko tudi prekopirate v svoje dokumente (slika 7). 

 

(slika 7) 
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Če se z miškinim kurzorjem pomaknete na katerega izmed gumbov, se nad gumbom pojavi besedilo, 
ki podrobneje obrazloži za kakšno vrsto prikaza v citatni vrstici gre. 

Na desni strani dokumenta se nahajajo povezave na vse sorodne vsebine (slika 6, številka 2 – 6). Čisto 
na vrhu je povezava na področje. Če kliknete določeno področje dobite seznam vseh istovrstnih 
dokumentov, ki urejajo ali se nanašajo na isto področje kot dokument, ki ga gledate. V tem primeru 
bi dobili seznam vseh zakonov in podzakonskih aktov, ki spadajo v isto področje kot ZDR. 

Naslednja skupina povezav so t.i. »Registrske povezave« (slika 6, številka 3). Tukaj najdete povezavo 
na časovno lestvico, predpise, ki so bili sprejeti na podlagi predpisa, ki ga gledate, predpise, na 
podlagi katerih je bil predpis sprejet ter vplive in spremembe tega predpisa. 

Časovna lestvica (slika 8) je kronološki prikaz sprememb predpisa in ponuja pregled vseh sprememb 
posameznega predpisa in čistopisov določenega predpisa po posamezni spremembi. Po vsaki 
spremembi predpisa na portalu IUS-INFO izdelamo nov čistopis in v časovni lestvici so prikazani vsi ti 
čistopisi. Poleg tega časovna lestvica vsebuje tudi "predhodnik" in "naslednik" določenega predpisa, v 
kolikor seveda obstajata. Predhodnik je tisti predpis, ki je pred tem predpisom, ki ga gledate, (v celoti 
ali deloma) urejal to področje. Naslednik pa je tisti predpis, ki (v celoti ali deloma) ureja to področje 
po razveljavitvi predpisa, ki ga gledate. 

 

(slika 8) 
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Naslednja rubrika so povezave na sodno prakso (slika 6, številka 4). Na tem mestu najdemo povezave 
na odločitve različnih (slovenskih in evropskih) sodišč, ki se nanašajo na prikazan zakon. 

Enako velja tudi za rubriko - »Literatura« (slika 6, številka 5). Tukaj se nahaja seznam vseh člankov 
vsebovanih na portalu IUS-INFO, ki posredno ali neposredno govorijo o dokumentu, ki ga imate 
odprtega (torej v tem primeru seznam člankov, ki govorijo o tematiki ZDR). 

Zadnja skupina povezav so povezave na zakonodajo EU (slika 6, številka 6). Tukaj so zbrane predvsem 
uredbe in direktive EU, ki se nanašajo na odprt dokument. 

Zadnji element na desni strani (slika 6, številka 7) pa pove, kdaj je bil dokument, ki ga gledate zadnjič 
preverjen. 

Predvsem zakoni in predpisi imajo tudi povezave na levi strani besedila (slika 6, številka 8), kjer se 
nahajajo »povezave na člen«. V kolikor se na določen člen nanaša kakšen judikat ali članek, potem je 
na tem mestu povezava do teh vsebin. 

Če je bilo besedilo člena spremenjeno, imamo na levi strani člena tudi polje »Primerjava« (slika 6, 
številka 8), ki nas pripelje do primerjalnika členov (slika 9). 

Primerjalnik členov prikaže kako je izgledalo besedilo določenega člena pred spremembo in po njej. Z 
rdečo barvo obarva tisti del besedila, ki se je črtal in z zeleno barvo tisti del besedila, ki je bil dodan. 
Če je bil člen v času svoje veljave večkrat spremenjen, lahko med sabo primerjate vse spremembe. 

 

 

(slika 9) 
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Osveževanje vsebin portala IUS-INFO 

Pogostost osveževanja vsebin portala IUS-INFO je odvisna od pogostosti objave novih vsebin na virih. 

Vsebina Pogostost osveževanja 
Sodna praksa tedensko 
Literatura tedensko 
Evropske vsebine tedensko/Uradni list EU (dnevno) 
Vsebine, ki so vezane na objavo v uradnem listu RS dnevno 
Ostale vsebine glede na pogostost objave na viru 
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Iskalne strategije 

(slika 10: Splošni iskalnik) 

Iskalnik ponuja tri različne načine iskanja po vsebinah portala IUS-INFO. 

1. SPLOŠNO ISKANJE: v kolikor iščete dokumente iz več zbirk portala IUS-INFO in se ne želite
omejiti na točno določene zbirke, vpišite iskalni izraz v iskalno polje in pritisnite gumb
»Najdi« (slika 10, številka 1).

2. V kolikor želite iskati po vnaprej določenih zbirkah portala IUS-INFO, potem izberite iskanje
»Po zbirkah«  (slika 10, številka 2).

3. Za podrobno iskanje po sodni praksi ali zakonodaji, pa izberite iskanje »Po poljih« (slika 10,
številka 3).

Splošno iskanje 

Pri iskanju dokumentov, ki se nanašajo na določen iskalni izraz in če iskanja ne želite omejevati po 
posameznih zbirkah dokumentov ali iskati po specifičnih poljih, vpišite iskalni izraz v vnosno polje na 
vrhu spletne strani portala IUS-INFO (slika 10, številka 1) in pritisnite moder gumb »Najdi«(slika 11) 

(slika 11: Splošni iskalnik – Primer uporabe) 

V kolikor je več uporabnikov za iskanje uporabilo isti iskalni izraz, kot vi (torej v danem primeru ZDR), 
bo iskalnik pri prikazu rezultatov iskanja, najprej ponudi do 5 najpogosteje odprtih dokumentov, ki so 
jih drugi uporabniki odprli, ko so za iskanje uporabili isti iskalni izraz (slika 12). Predlagani dokumenti 
so vedno prikazani na rumeni podlagi. 

(slika 12: Rezultati iskanja – PREDLAGANI DOKUMENTI) 
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Uporaba iskalnih operatorjev 

Če želite iskanje popolnoma prilagoditi vašim potrebam, lahko pri iskanju uporabite tudi t.i. iskalne 
operatorje. To so posamezne besede ali znaki s katerimi lahko sami do neke mere usmerjamo način 
iskanja po portalu IUS-INFO. 

Osnovni iskalni operatorji: 

* Zvezdica lahko nadomesti poljubno število znakov v neki besedi ali stavku. 
Če iščete plač*,iskalnik najde plač, plače, plačilo, plačilno, itd. 

"" Če opremite neko besedo ali besedno zvezo z narekovaji, potem iskalnik išče 
točno to besedo ali besedno zvezo in ničesar drugega: 
Če iščete "plač", iskalnik najde samo besedo plač in ne plače, plači, plačilo, itd 
Če iščete "prometna nesreča", iskalnik najde samo dokumente, ki vsebujejo 
točno to besedno zvezo. Tako npr. ne najde besedne zveze prometne nesreče. 

OR/ALI Če iščete prometna OR nesreča, iskalnik najde vse dokumente, ki vsebujejo 
besedo prometna in vse dokumente, ki vsebujejo besedo nesreča. 

AND/IN Če iščete prometna AND nesreča, iskalnik najde vse dokumente, ki vsebujejo 
obe besedi. Niso pa te besede nujno skupaj. Pomembno je, da so v nekem 
dokumentu vsebovani obe besedi.  

NEAR/BLIZU Če iščete prometna NEAR nesreča, iskalnik vrne vse dokumente, ki vsebujejo 
obe besedi in jih razvrsti po bližini teh besed. Bližje kot sta ti dve besedi v 
besedilu dokumenta, višje na seznamu zadetkov se bo ta dokument nahajal. Ta 
iskalni izraz je podoben izrazu AND, le da še razvrsti zadetke po bližini najdenih 
besed 

SENTENCE/STAVEK Poišče vse dokumente, ki imajo iskane besede v istem stavku. 
Če iščete davek SENTENCE nepremičnin, iskalnik najde dokumente, ki imajo v 
posameznem stavku,  obe besedi: davek in nepremičnin. Tako najdemo recimo 
besedne zveze, kot so davek od prometa nepremičnin, davek na nepremičnine, 
davek na dodano vrednost in nepremičnine itd. 

CASE/VELIKOST Ta operator upošteva tudi razlikovanje med velikimi in malimi črkami v vašem 
iskalnem izrazu. 
Če iščete CASE ZDR, iskalnik najde dokumente, ki vsebujejo ZDR napisano z 
velikimi črkami, če dokument vsebuje besedo zdr z malimi črkami, ga s tem 
operatorjem ne bo našel. 

ORDER/PRED Ta operator upošteva vrstni red besed v vašem iskalnem izrazu.  
Če iščete ORDER delovno razmerje iskalnik najde vse dokumente, ki vsebujejo 
besedi delovno in razmerje v takšnem zaporedju, da je beseda delovno pred 
besedo razmerje. 

NOT/NE Iskalnik poišče vse dokumente, ki ne vsebujejo določene besede ali besedne 
zveze. Če iščete (nesreča OR nezgoda) NOT prometna iskalnik najde vse 
dokumente, ki vsebujejo besedo nesreča ali besedo nezgoda in hkrati ne 
vsebujejo besede prometna. 

V vseh zgoraj navedenih primerih iskalnik poleg besed, ki ste jih vpisali v iskalno polje, išče tudi 
izpeljanke teh besed (razen pri uporabi dvojnih narekovajev). Če ste vpisal davek SENTENCE 
nepremičnin bo iskalnik našel tudi stavke, ki vsebujejo besedno zvezo "davek na nepremične". 
Podobno, kot bi na koncu vsake besede dodali še zvezdico. Razlika je predvsem v tem, da imajo tisti 
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dokumenti, ki vsebujejo stavke s točno temi besedami, ki ste jih vpisali vi, večjo težo/relevanco, kot 
tisti, ki vsebujejo izpeljanke.  

Pri iskanju lahko uporabljate slovenske ali angleške iskalne operatorje (kot je prikazano v zgornji 
razpredelnici), vendar morajo biti operatorji vedno zapisani z velikimi tiskanimi črkami, da jih lahko 
iskalnik loči od ostalih besed v iskalnem izrazu. 

Iskalne operatorje lahko tudi kombinirate: 

prometna AND (nezgoda OR nesreča) 

promet* AND (nezgoda OR nesreča) 

prometn* NEAR nesre* 

prometn* NEAR nezgod* OR prometn* NEAR nesre* 

Z oklepaji ločite besedne zveze in operacije. To pomeni, da se to kar napišemo v oklepaje obravnava 
kot ločena celota. V primeru, da iščete prometna AND (nezgoda OR nesreča), iskalnik išče 
dokumente, ki vsebujejo besedo prometna in hkrati vsaj eno izmed besed nezgoda ali nesreča (lahko 
pa tudi obe) 

Uporaba operatorjev je primerna, če z rezultati, ki vam jih vrne iskalnik, niste zadovoljni in želite iskati 
po lastnih kriterijih. Pri uporabi iskalnih operatorjev, išče iskalnik točno to kar ste vpisali. V kolikor pa 
ne uporabite iskalnih operatorjev, jih uporabi iskalnik po "lastni presoji", če je glede na vaš iskalni 
izraz to smiselno. Na tak način poskuša iskalnik s kombinacijo različni iskalnih operatorjev doseči 
najbolj primeren nabor prikazanih zadetkov glede na vaš iskalni izraz. Zato je smiselno najprej iskati 
brez uporabe operatorjev in šele v primeru, če z rezultatom iskanja niste zadovoljni, uporabit iskalne 
operatorje. 
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Iskanje po zbirkah 

(slika 13: Iskanje po zbirkah) 

Za iskanje po zbirkah portala IUS-INFO, izberite iskanje »Po zbirkah« (Slika 10, številka 2). Nato 
izberite (odkljukate) zbirke (slika 13, številka 1) po katerih želite iskati in vpišite iskalni izraz v polje 
»Išči po« ter pritisnete gumb »Najdi« (slika 13, številka 2).

Tudi pri tem iskanju iskalnik ponudi predlagane dokumente (slika 12), v kolikor seveda obstajajo. 
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Podrobno iskanje 

(slika 14: Iskanje po poljih - ZAKONODAJA) 

Za podrobno iskanje po zakonodaji in sodni praksi izberite iskanje »Po poljih« (slika 10, številka 3). 

Iskanje »Po poljih« omogoča podrobno iskanje po posameznih dokumentih iz zbirk »Zakoni«, 
»Podzakonski predpisi« in »Sodna praksa« To iskanje omogoča, iskanje npr. po veljavnosti predpisa
na točno določen dan ali samo po kratici zakona ali pa po naslovu ipd. Rubrike po katerih lahko
iščete, so prikazane na levi strani ekrana (slika 14, številka 1) in se razlikujejo glede na izbrano zbirko.
Tako je za osnovni pogled izbrano iskanje po zakonodaji (slika 14, številka 1 in številka 2). Če želite
videti rubrike za iskanje po sodni praksi, potem na desni strani izberite rubriko »SODNA PRAKSA«
(slika 14, številka 3) in vnosna polja na levi strani ekrana (rubrike) (slika 14, številka 1) se bodo
spremenila in iskali boste lahko npr. po področjih na katere se nanašajo sodne odločbe, po opravilni
številki, institutih, povezavah na določen člen zakona ipd.

Kadar želite pri iskanju po zakonodaji dobiti prikazane tudi neveljavne čistopise zakonov in predpisov, 
je potrebno obkljukati »Prikaži vse verzije« (slika 14, številka 4), v nasprotnem primeru bo iskalnik 
vrnil samo zadetke izmed trenutno veljavnih zakonov in predpisov. 

Kombinirano iskanje oz. splošno iskanje v kombinaciji z iskanjem po poljih. 

Lahko pa tudi kombinirate iskanje po poljih s splošnim iskanjem. To naredite tako, da v vnosno polje 
»Išči po « (slika 14, številka 5) vnesete nek splošni iskalni izraz (npr.: delo na črno) in v rubrikah (slika
14, številka 1) določite še dodatne omejitve (npr.: veljavnost na dan: 15.3.2003). V takem primeru
dobite vse zadetke, ki vsebujejo besedno zvezo, ki je vpisana v vnosno polje »Išči po« (v našem
primeru delo na črno) in vsebuje še dodatne pogoje, ki ste jih navedli ostalih vnosnih poljih/rubrikah.
Če želite imeti prikazane tudi neveljavne čistopise zakonov in predpisov, potem ne smete pozabiti
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obkljukati »Prikaži vse verzije« (slika 14, številka 4). (V našem primeru bi tako dobili prikazane vse 
zakone in predpise, ki se vsebujejo besedno zvezo delo na črno in so veljali na dan 15.3.2003.) 

Razlika med načini iskanja 

Iskalni pojem, ki je vpisan v polje »Išči po« (slika 14, številka 5) se išče po vseh sestavnih 
delih/rubrikah dokumentov. Iskalni pojem, ki je vpisan v katero izmed spodnjih polj (slika 14, številka 
1), se išče samo po izbranem polju. Če vpišete iskalni izraz v polje »Naslov«, se bo izvedlo iskanje 
samo po naslovih zakonov in predpisov. V kolikor v naslovu ne bo iskanega izraza, iskalnik ne bo vrnil 
zadetkov. 

Primer:  

Iščete odločbe Vrhovnega sodišča RS in višjih sodišč RS, ki se nanašajo na stopnice kot nevarno stvar. 

Rešitev: 

Pri iskanju po poljih izberete »SODNA PRAKSA« (slika 15, številka 1) in označite sodišča, katerih 
judikati vas zanimajo (slika 15, številka 2). Iz danega primera izberemo, da bi institut lahko bil nevarna 
stvar, zato vpišemo v polje »Institut« besedno zvezo nevarna stvar.  

S tem smo sedaj omejili iskalnik, da išče med odločitvami Vrhovnega sodišča in višjih sodišč ter pri 
tem upošteva samo judikate, ki imajo institut »nevarna stvar«. Če bi tukaj končali iskanje, bi nam 
iskalnik vrnil 164 zadetkov (judikatov, ki imajo v institutu »nevarna stvar«). Ker pa nas zanima, kako 
so odločala sodišča pri vprašanju stopnice kot nevarne stvari, pa moramo v polje »Išči po« (slika 15, 
številka 4) vpisati še besedo stopnice (lahko tudi stopnica) in pritisnemo gumb »Najdi«.  

Tako bo iskalnik, med vsemi judikati Vrhovnega sodišča RS in višjih sodišč, ki vsebujejo institut 
»nevarna stvar«, poiskal le tiste, ki vsebujejo besedno zvezo "stopnice" in njene izpeljanke. 

V danem primeru iskalnik vrne 25 judikatov (slika 15, številka 5), ki predvidoma govorijo o stopnicah, 
kot nevarni stvari. 

Če želite poiskati vse judikate določenih sodišč, ki se nanašajo na točno določen člen nekega zakona, 
storite to tako, da v polje »Predpis« vpišete kratico zakona in v polje »Člen« številko člena. Enako 
velja za iskanje judikatov, ki se nanašajo na podzakonske akte, vendar v tem primeru v polje 
»Predpis« ne vpišete kratice, temveč naslov podzakonskega akta. Seveda pa lahko izpolnite zgolj 
polje »Predpis« in tako poiščete vse judikate ki se nanašajo na katerikoli člen določenega predpisa 
(slika 15, številka 6). 

Enak način iskanja, kot za iskanje zbirki »SODNA PRAKSA«, velja tudi za iskanje po povzetkih 
negmotnih škod (NEGM) (slika 15, številka 7). Tudi pri NEGM lahko iščete po posameznih poljih (npr.: 
Institut,Evidenčna številka, Odškodnina...), po celotnih dokumentih (polje »Išči po«) ali kombinirate 
iskanje po poljih z iskanjem po celotnih dokumentih.  
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(slika 15: Iskanje po poljih – SODNA PRAKSA) 
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Omejevanje iskalnega nabora 
Za lažje in bolj podrobno iskanje po posameznih zbirkah, so na kazala posameznih zbirk dodani 
različni filtri, ki uporabniku omogočajo, da se nabor prikazanih dokumentov lahko oža po vnaprej 
določenih kriterijih. Ti kriteriji, po katerih je možno ožiti nabor prikazanih dokumentov, so primarno 
odvisni od vrste dokumentov, ki jih uporabnik želi ožiti oz. filtrirati. Tako lahko npr. seznam sodnih 
odločb ožimo glede na pravno področje, v katero spadajo posamezne odločbe, ali glede na institute, 
ki so vsebovani v posameznih odločbah, ipd. Pri zbirki »Literatura« se lahko na primer omeji prikaz 
člankov samo na tiste članke, ki so bili objavljeni v določeni publikaciji, ali pa na tiste, ki govorijo o 
določenem pravnem področju ipd. 

V vsakem trenutku ostaja pa imate tudi možnost iskanja po zoženem naboru dokumentov. To 
pomeni, da si lahko določite nabor relevantnih dokumentov in med njimi potem izvedete iskanje. V 
tem primeru iskalnik išče samo po tistih dokumentih, ki ustrezajo vašim omejitvam (izbranim filtrom). 

Primer:  

Iščete odločbe Vrhovnega sodišča RS, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost, ki izvira iz 
delovnopravnega razmerja. 

Rešitev: 

1. Na prvi strani portala IUS-INFO si izberete »Sodna praksa« (slika 16) 

 

(slika 16: Primer izbrane zbirke) 
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2. Na seznamu zbirk sodnih odločb različnih sodišč izberete »Judikati Vrhovnega sodišča RS« 
(slika 17) 

 

(slika 17) 

3. Tako dobite seznam vseh odločb Vrhovnega sodišča RS. Na desni strani seznama pa se 
nahajajo filtri, s katerimi lahko ožite nabor prikazanih dokumentov. (slika 18) 

 

(slika 18) 
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4. Ker želite dobiti sodne odločbe z delovno-pravnega področja, med filtri najprej izberete črko 
»D« (iščete delovno pravo) in tako dobite seznam področij, ki se začnejo na to črko, potem iz 
seznama izberete področje DELOVNO PRAVO. Na ta način ste dobili zožen seznam odločb 
Vrhovnega sodišča RS iz področja delovnega prava, tako smo iz prvotnih 34.882 odločb, naš 
seznam že zožili na 3.008 relevantnih odločb. 

 

(slika 19) 

5. Nato med filtri na desni strani poiščete institut, ki vas zanima (v danem primeru iščete 
odškodninska odgovornost). Izberete torej »odškodninska odgovornost« (slika 20) 

 

(slika 20) 
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6. Na ta način ste dobili seznam 39 odločb Vrhovnega sodišča RS, ki obravnavajo odškodninsko 
odgovornost iz delovno-pravnega razmerja. Če pa želite na tej točki iskanje še dodatno 
omejiti, lahko uporabite še preostale filtre (Datum seje, Oddelki, Vpisnik) (slika 21, številka 1) 
ali pa vpišete iskalni izraz (npr. kršitev pravice) v iskalno polje nad seznamom (slika 21, 
številka 2) in sprožite iskanje, po že vnaprej omejenih 39-ih judikatih. Iskalnik upošteva vse 
vaše dosedanje omejitve (področje, institut) (slika 21, točka 3) in tako išče samo po tistih 
odločbah, katere ste s filtri določili kot relevantne. 

 

(slika 21) 

Način uporabe filtrov je enak pri vseh kazalih zbirk, razlikujejo se le po vsebinah, po katerih je 
možno filtriranje. Kazalo zakonov in podzakonskih aktov pa imata med filtri še eno posebnost, ki 
je prikazovanje po časovni lestvici (glede na veljavnost dokumentov). 

Pri kazalih zakonov in podzakonskih aktov lahko uporabnik s filtrom določi ali želi dobiti prikazane 
samo veljavne, neveljavne, ali bodoče predpise, ali katerokoli kombinacijo teh predpisov. (slika 
22, številka 1).  

Glede na veljavnost se ustrezno obarva tudi ozadje dokumenta na kazalu: 

- modro ozadje imajo bodoči predpisi. To pomeni, da je predpis že bil sprejet v DZ in objavljen 
v Uradnem listu RS, vendar še ni začel veljati ali se uporabljati. (slika 22, številka 2) 

- sivo ozadje imajo neveljavni predpisi. To pomeni, da je predpis že bil razveljavljen in je na 
kazalu viden kot  zadnji čistopis določenega predpisa. (slika 22, številka 4) 

- belo ozadje imajo trenutno veljavni predpisi. (slika 22, številka 3) 

Takšno barvno označevanje ozadij imajo samo predpisi (zakoni in podzakonski akti) in velja za vsa 
kazala in sezname zadetkov na portalu IUS-INFO. 
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(slika 22: Filter "Časovna lestvica" in različne barve ozadij pri predpisih) 

Osnovna nastavitev filtra časovna lestvica je takšna, da se prikažejo bodoči in veljavni predpisi. 
Seveda pa lahko tudi ta filter kombinirate tudi z ostalimi filtri na kazalu in iskalnikom. 
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IUS Alert 

 
IUS Alert je storitev, ki uporabnika obvešča o vseh spremembah na področjih in vsebinah, ki spadajo 
v njegovo interesno področje. 

Uporabnik lahko na različnih mestih na  portalu določi svoje interesno področje oz. točno določen 
dokument, ki ga želi spremljati. Portal IUS-INFO ob vsaki spremembi na izbranem področju ali 
dokumentu pošlje uporabniku e-sporočilo z navedbo vseh aktualnih sprememb. 

 

Dodajanje opomnikov 

Najširši način spremljanja sprememb je spremljanje celotnega registrskega področja. Na ta način je 
uporabnik lahko obveščen o vseh novih vsebinah oz. spremembah, ki so dodane v določeno 
registrsko (pravno) področje. 

Za tak način obveščanja je potrebno najprej poiskati kazala registrskih področij, kar najhitreje 
naredimo tako, da na prvi strani portala izberemo zbirko "Zakonodaja" (slika 28) in nato na seznamu 
podzbirk izberemo "Kazalo področij" (slika 29). 

 

(slika 28) 

 

(slika 29) 

Nato izberete registrsko področje, ki vas zanima (slika 30), in ob imenu področja se bo pokazala 
modra kuverta. Na ta način boste obveščeni o vseh spremembah dokumentov, ki se nahajajo v 
seznamu izbranega področja (slika 31). 
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(slika 30) 

 

(slika 31) 

S klikom na modro kuverto (slika 31), se odpre vpisno polje za kreiranje novega obvestila. V tem polju 
lahko označite vrste sprememb, ki vas zanimajo (slika 32).  

 

(slika 32) 

To storite tako, da označite posamezne vsebine (slika 33), ki vas zanimajo. Po končani izbiri vsebin 
kliknete gumb "Potrdi".  Vnosno polje zaprete s klikom na "x" v zgornjem desnem kotu (slika 33). 

(slika 33) 
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Na zgornjih slikah (slike 28-33) je prikazano kreiranje obvestila o zakonodajnih spremembah na 
področju človekovih pravic ter obveščanje o novih strokovnih člankih, ki se nanašajo na to področje.  

Ko boste naslednjič kliknili na področje "1.1.2. Človekove pravice", kuverta ob naslovu poglavja ne bo 
več modre temveč črne barve, kar pomeni, da imate za to področje nastavljeno obveščanje. Če boste 
ponovno kliknili na črno kuverto, se bo pokazalo vpisno polje, ki bo že imelo označene izbrane 
vsebine. To izbiro lahko na tem mestu tudi spremenite (torej odznačite tiste, ki vas ne zanimajo več, 
in označite tiste, ki vas zanimajo). S klikom na "x" ponovno zaprete vpisno polje. Če boste odznačili 
vse izbrane vsebine, boste tako izbrisali celotno obvestilo. 

 

Drugi način spremljanja sprememb je spremljanje področij sodne prakse. S tem načinom obveščanja 
je uporabnik vsak dan obveščen o novih sodnih odločbah, ki so dodane v njegovo interesno področje. 

To storite tako, da na prvi strani izberete zbirko "Sodna praksa" (slika 34), nato izberete sodišče, 
katerega sodne odločbe vas zanimajo (slika 35). 

(slika 34) 

(slika 35) 

V naslednjem koraku izberete prvo črko področja, o katerem želite biti obveščeni (slika 36). Odpre se 
seznam vseh področij, ki se začnejo na izbrano črko, in iz tega seznama izberete tisto področje, ki vas 
zanima (slika37). 
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(slika 36) 

(slika 37) 

Ko ste izbrali področje, se na njegovi desni strani pojavi modra kuverta (slika 38). S klikom na kuverto 
se naročite na obveščanje o novih judikatih iz izbranega področja in nato se pod njo pojavi obvestilo, 
da je bilo področje dodano med obveščanje (slika 39). 

(slika 38) 

(slika 39) 

V primeru, da je kuverta črne barve, to pomeni, da ste na to obveščanje že naročeni. S klikom na črno 
kuverto bi obveščanje odjavili. 

V prikazanem primeru (slike 34-39) smo naročili obveščanje o novih judikatih vrhovnega sodišča 
dodanih v področje delovnega prava. 

 

Tretji način spremljanja sprememb je spremljanje točno določenega zakona ali podzakonskega akta.  

To obveščanje naročite tako, da odprete zakon ali podzakonski akt, katerega spremembe vas 
zanimajo, in v orodni vrstici kliknete modro kuverto (slika 40). 
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(slika 40) 

Odpre se vpisno polje, kjer lahko označite spremembe, ki vas zanimajo (slika 41). Če označite 
"Besedilo", boste obveščeni o vseh spremembah besedila prikazanega dokumenta (npr. dobili boste 
obvestilo, ko bo na voljo nov čistopis predpis). Če označite "Podrejeni akti", boste obveščeni, ko bo 
izbrani zakon pravna podlaga za sprejem novega podzakonskega akta ali bo podzakonski akt, 
kateremu podlaga za sprejem je izbrani zakon, spremenjen ali razveljavljen. Izbiri "Sodna praksa" in 
"Literatura" pa pomenita obveščanje o novih judikatih in strokovnih člankih, ki se nanašajo na izbran 
zakon.  

 

 (slika 41) 

Upravljanje z opomniki 

Kadar želite spremeniti nastavitve za posamezen opomnik ali ga v celoti izbrisati, lahko to storite tudi 
na posebni strani v zavihku "Moj IUS-INFO", kjer v levem meniju izberete "IUS Alert". Obvestila imajo 
prikazane vse vsebinske sklope, ki ste jih izbrali (slika 42, številka 1). Na tem mestu lahko spremenite 
vsebino obvestila, tako da označite ali odznačite posamezne možnosti (slika 42, številka 1) ali pa 
kliknete "x" na desni strani obvestila (slika 42, številka 2) in tako celotno obvestilo izbrišete. V kolikor 
določen čas ne želite prejemati obvestil po elektronski pošti, označite možnost "IUS Alert brez 
sporočil" (slika 42, številka 3). Obvestila boste ponovno začeli prejemati, če to možnost odznačite. 

 

(slika 42: Moj IUS-INFO – IUS Alert) 
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IUS Koledar 
IUS koledar je orodje, ki uporabnika že na prvi strani portala obvešča o aktualnih zakonodajnih 
spremembah v tekočem mesecu. Vsak poudarjen dan na koledarju pomeni, da je/bo na ta dan prišlo 
do določene zakonodajne spremembe. Če je številka na poudarjenem dnevu črne barve, potem gre 
za splošno zakonodajno spremembo, če pa je rdeče barve, pa to pomeni da gre za spremembo, na 
področju ali dokumentu, ki ste si ga dodali med vaša obvestila (slika 43). Dokler se ne prijavite v 
portal, so prikazane samo splošne spremembe. 

(slika 43)

V koikor kliknete na določen datum se vam odpre nova stran (slika 44), na kateri se prikažejo vse 
novosti na izbran dan. Stran vsebuje dva zavihka. Zavihek "VSI ALERTI" prikazuje splošne zakonodajne 
spremembe, zavihek "MOJI ALERTI" pa samo tiste katere ste si dodali med obvestila.  

(slika 44) 

Obvestila o spremembah (slika 45), ki ste si jih sami določili vam bodo dostavljeno naslednje jutro po 
objavi na portalu IUS-INFO, na vaš elektronski naslov. 
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(slika 44) 
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Evropske vsebine 
Portal IUS-INFO vsebuje slede evropske vsebine in povezave med njimi in ostalimi vsebinami portala: 

Primarna zakonodaja EU  - Ustanovne in pristopne pogodbe ter drugi temeljni akti EU in ES 
Sekundarna zakonodaja EU - Veljavni neposredno zavezujoči predpisi (direktive, uredbe in odločbe) 
ter drugi predpisi 
Mednarodni sporazumi EU  - Sporazumi EU z državami nečlanicami ali z mednarodnimi 
organizacijami 
Dopolnilni pravni akti EU - Dopolnilni pravni akti EU, sprejeti v Svetu in pri uporabi določb pogodb 
Pripravljalni akti EU - Akti sprejeti na različnih stopnjah zakonodajnega postopka 
EFTA (European Free Trade Association) - Akti organov EFTA in judikati EFTA sodišča 
Parlamentarna vprašanja Evropskega parlamenta  -Vprašanja članov Evropskega parlamenta 
Komisiji in Svetu 
Nacionalni ukrepi za izvajanje direktiv - Podrobnosti nacionalnih določb, ki uresničujejo direktive 
Evropske unije 
Uradni list Evropske unije – serija C - Izbrane uradne objave iz razglasnega dela Uradnega lista EU 
Uradni list Evropske unije - Seznam objav iz posameznih številk serije L in C Uradnega lista EU v 
slovenščini 
Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice - Zbirka ESČP vsebuje sodbe velikega senata 
in senata v angleščini 
Judikati EU - Sodna praksa (mnenja in odločitve) Sodišče Evropske unije, kamor spadajo odločitve 
naslednjih sodišč: 

- COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (Sodišče prve stopnje
Evropskih skupnosti)

- COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (Sodišče Evropskih skupnosti)
- COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION (Sodišče Evropske unije)
- EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Sodišče za uslužbence EU)
- GENERAL COURT OF THE EUROPEAN UNION (Splošno sodišče EU)

Do evropske zakonodaje dostopate preko povezave »Zakonodaja« ali »Seznam vseh kazal « (slika 23, 
številka 1 in 3), kjer zbrane na koncu rubrike »Zakonodaja« (slika 24, številka 1). Sodno prakso 
evropskih sodišč najdete na kazalu judikatov, do katerega pridete preko povezav »Sodna praksa« ali 
»Seznam vseh kazal « (slika 23, številka 2 in 3).

(slika 23) 

http://sodisce.iusinfo.si/EUII/KazaloEchr.aspx
http://sodisce.iusinfo.si/EUII/KazaloJud.aspx?Src=YYwJyrQce7iqAgWtyNGY0hQouo564fMjKeiv1dSQCbY%3d
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(slika 24: »Evropska zakonodaja«) 

(slika 25: »Judikati evropskih sodišč«) 

Iskanje po teh vsebinah poteka na enak način, kot iskanje po ostalih vsebinah portal IUS-INFO. 
Razlikuje se zgolj po tem, da splošni iskalnik z osnovnimi nastavitvami ne išče po evropskih vsebinah, 
temveč je za to potrebno na prvi strani izbrati iskanje »Po zbirkah« in na seznamu zbirk obkljukati 
ustrezne evropske vsebine. 
Druga možnost za iskanje po evropskih vsebinah je iskanje po kazalih s pomočjo uporabe filtrov (glej 
poglavje Omejevanje iskalnega nabora). Filtri se, tako kot pri ostalih zbirkah, tudi pri evropskih 
vsebinah, razlikujejo glede na vrsto dokumentov po zbirkah. Tako lahko z uporabo filtrov najprej 
omejimo nabor dokumentov po katerih bo iskalnik iskal in potem uporabimo še splošni iskalnik (ki se 
nahaja na kazalu), ki bo potem izvedel iskanje skladno z filtriranimi omejitvami. 
Po evropskih vsebin je potrebno iskati v jeziku, v katerem so vsebine primarno objavljene. To pomeni 
da se po vseh zbirkah išče v angleščini, razen po zbirki »Uradni list Evropske unije«, kjer so objave v 
slovenskem jeziku in je posledično potrebno iskati v slovenščini. 

Evropski dokumenti so objavljeni v izvirnem besedilu in v kolikor obstaja slovenski prevod je le-ta 
priložen izvirniku.  

Vsi evropski dokumenti vsebujejo povezave na ostale vsebinsko povezane evropske in nacionalne 
vsebine, portal IUS.-INFO. 
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Uporabnikova stran: MOJ IUS-INFO 

(slika 26) 

Zavihek »MOJ IUS-INFO« (slika 26, številka 2) ponuja uporabniku možnost vpogleda v svojo 
uporabo portala IUS-INFO (slika 27, številka 4) ter v seznam svojih priljubljenih dokumentov (slika 
27, številka 3) ), vključno z aktualnim pregledom obračunanih točk in osnovnih informacij o 
uporabniku (slika 27, številka 1) in spremembo uporabniškega gesla (slika 27, številka 2). 

Za dostop do podatkov v zavihku »MOJ IUS-INFO« se morate predhodno prijavit v portal s svojim 
uporabniškim imenom in geslom (slika 26, številka 1). V kolikor pred klikom na zavihek »MOJ IUS-
INFO« še niste prijavljeni, bo portal zahteval vnos uporabniškega imena in gesla. 

(slika 27: Zavihek »MOJ IUS-INFO«) 
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