
Vsebine portala IUS-INFO Profesionalni 
paket 
Medsebojno povezane pravne in poslovne vsebine 

 

Zakonodaja 

REGI Register predpisov  

 Kazalo področij 
 Stvarno kazalo 

Vsebinsko razvrščeni veljavni predpisi RS s čistopisi, 
uporabnimi podatki in povezavami 

RPEU Register predpisov EU  Seznam veljavnih predpisov v Evropski uniji po poglavjih 

ZAKO Zakoni  

Čistopisi zakonov  

  
   

Komentarji zakonov 

  

Prečiščena besedila zakonov z vsebinskimi  

povezavami in časovno lestvico 

Izbrani komentarji zakonov, dostopni ob členih 
posameznega zakona 

PRED Podzakonski predpisi  Polna besedila vseh veljavnih podzakonskih predpisov v 
obliki čistopisov 

PORO Poročevalec DZ RS  Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije 

URAD Uradna glasila  Uradni list RS od leta 1991 dalje 

TABL Tabele in lestvice  Pomembni podatki, pregledno prikazani v tabelah in 
lestvicah 

PZEU Primarna zakonodaja EU  Ustanovne in pristopne pogodbe ter drugi temeljni akti EU 
in ES 

ZAEU Sekundarna zakonodaja 
EU  

Veljavni neposredno zavezujoči predpisi (direktive, uredbe 
in odločbe) ter drugi predpisi 

MSEU Mednarodni sporazumi 
EU  

Sporazumi EU z državami nečlanicami ali z mednarodnimi 
organizacijami 

DAEU Dopolnilni pravni akti EU  Dopolnilni pravni akti EU, sprejeti v Svetu in pri uporabi 
določb pogodb 

PREP Pripravljalni akti EU  Akti sprejeti na različnih stopnjah zakonodajnega postopka 

NUEU Nacionalni ukrepi za 
izvajanje direktiv  

Podrobnosti nacionalnih določb, ki uresničujejo direktive 
Evropske unije 

SCEU Uradni list Evropske 
unije – serija C  

Izbrane uradne objave iz razglasnega dela Uradnega lista EU 

ULEU Uradni list Evropske 
unije  

Seznam objav iz posameznih številk serije L in C Uradnega 
lista EU v slovenščini 

Sodna praksa 

USTA Odločitve Ustavnega 
sodišča RS  

Odločitve Ustavnega sodišča RS s povezavami na zakonodajo 

SOVS Judikati Vrhovnega 
sodišča RS  

Judikati Vrhovnega sodišča RS s povezavami na zakonodajo 

http://www.iusinfo.si/Register/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/Register/Geslovnik.aspx
http://www.iusinfo.si/RegisterEUII/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/Zakoni/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?id=Komentar
http://www.iusinfo.si/Predpisi/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/Poro/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/Objava/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/Tabele/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloPri.aspx?Src=YYwJyrQce7iqAgWtyNGY0hQouo564fMjKeiv1dSQCbY%3d
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloSek.aspx?Src=YYwJyrQce7hUvO8NDMxIhCeo2iml0Szq2za9WRMwgSl6XArb%2bD3nkA%3d%3d
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloSek.aspx?Src=YYwJyrQce7hUvO8NDMxIhCeo2iml0Szq2za9WRMwgSl6XArb%2bD3nkA%3d%3d
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloSpo.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloSpo.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloDpa.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloPra.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloNacUkr.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloNacUkr.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloUlc.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloUlc.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloUlL.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloUlL.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloUsta.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloUsta.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloSovs.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloSovs.aspx


IESP Judikati višjih sodišč RS  Judikati višjih sodišč RS s povezavami na zakonodajo 

UPRS Judikati Upravnega 
sodišča RS  

Judikati Upravnega sodišča RS s povezavami na zakonodajo 

NEGM Povzetki negmotnih 
škod  

Povzetki judikatov Vrhovnega sodišča RS z ovrednoteno 
odškodnino 

SOPM Pravna mnenja in 
stališča  

Pravna mnenja Vrhovnega sodišča RS in drugih sodišč 

SPEU Judikati EU  Sodna praksa (mnenja in odločitve) Sodišča Evropske unije 

RACS Revizijska poročila 
Računskega sodišča RS  

Revizijska poročila Računskega sodišča Republike Slovenije 

ESČP  Sodna praksa 
Evropskega sodišča za 
človekove pravice  

Sodbe velikega senata in senata ESČP v angleščini 

Vzorci 

VZOR Vzorci dokumentov  Vzorci pogodb in internih aktov 

Strokovna literatura 

Publikacije  
 

Pravna praksa  Arhiv člankov in strokovni prispevki iz najbolj brane 
slovenske pravne revije 

 Podjetje in delo  Arhiv strokovnih člankov in razprave s poudarkom na 
gospodarskem, delovnem in socialnem pravu 

 
Delavci in Delodajalci  Strokovni članki s področij delovnega prava in prava 

socialne varnosti 
 

Odvetnik  Članki iz revije Odvetniške zbornice Slovenije 
 

Pravni letopis IPP  Znanstveni članki in razprave o problematiki z različnih 
pravnih področij 
 

 
 

Zbornik znanstvenih razprav  Znanstvene razprave o znanstvenih dosežkih z različnih 
pravnih področij 

 
Sodnikov informator  Bilten Vrhovnega sodišča RS 

 
Evro pravna praksa  Članki s področja evropskega prava in pravne prakse 

 
Revus  Članki iz revije za evropsko ustavnost 

 

             Diplomska dela                
 
             Magistrska dela                                          

              Izbrana diplomska dela 
 
              Izbrana magistrska dela 

 

Druge zbirke 

SOCS Pregled strokovnih 
člankov  

Bibliografski podatki pravnih člankov od leta 1946 dalje 

USCL Članki o ustavnem 
sodstvu  

Bibliografski podatki člankov o ustavnem sodstvu od leta 1925 
naprej 

 

http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloIesp.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloUprs.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloUprs.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloNegm.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloNegm.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloSopm.aspx
http://www.iusinfo.si/Judikati/KazaloSopm.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloJud.aspx?Src=YYwJyrQce7iqAgWtyNGY0hQouo564fMjKeiv1dSQCbY%3d
http://www.iusinfo.si/Racs/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/Racs/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloEchr.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloEchr.aspx
http://www.iusinfo.si/EUII/KazaloEchr.aspx
http://www.iusinfo.si/VzorciInObrazci/KazaloVZOR.aspx
http://www.iusinfo.si/LITE/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/LITE/Kazalo.aspx?Src=5fphY2yrmhDl7JZo0uGOX1%2fhZhDqJfKYodxcxnhncm2Rxa%2bqUuDDAA%3d%3d
http://www.iusinfo.si/LITE/Kazalo.aspx?Src=9np4ZAtuNvgLI4GMA0zHOuvb47BE6eJyt6Os6E5GMSHdJ3ZGTIscuZVae6hYXoUc
http://www.iusinfo.si/LITE/Kazalo.aspx?Src=fQmZh27aGKcuJKomW0cP8zK7fuFjdHIqxd%2fzpRzLqexyjBFX%2boEg%2ftRCU2fxqZ0jvdU7aucPpdA%3d
http://www.iusinfo.si/Lite/Kazalo.aspx?Src=wxSJWPEU01SmQ8Ef%2f0WKoZZU8AcU0%2bvdYu7CnX2jytoVXENvKj%2fyKg%3d%3d
http://www.iusinfo.si/LITE/Kazalo.aspx?Src=5fphY2yrmhD2D7XwDNk%2fVqzSBERExPTi8yPSBpjONzIPlAw%2fS8hzMflFKuvg0jSy
http://www.iusinfo.si/Lite/Kazalo.aspx?Src=%2fNOCCyybCA3BPtj2dkdofK7KCXYxTzb%2bQirP4lyQKz0%3d
http://www.iusinfo.si/Lite/Kazalo.aspx?Src=oTyIpMkn2NNY8DxCfVE6epZ5Z6EYfdAvu17PSHVDlv91NlmpjMoZbb1LDgjOy7Wi
http://www.iusinfo.si/LITE/Kazalo.aspx?Src=3ZBj4DFiaiHAElxUxMuJLiZqNwmZK4XldbFUyW7HOVm%2bVcsKk8BsxqwAiS67v9Lq
http://www.iusinfo.si/LITE/Kazalo.aspx?Src=jy8M%2f2IR1flPVD8bWXN29S5yZ1blMkQG99aT3pkK9qqrFz1jv%2fPNUuU7hMcu4NcjAiIAwUR%2bOYgqEM9KCJvCYg%3d%3d
http://www.iusinfo.si/LITE/KazaloSocs.aspx
http://www.iusinfo.si/LITE/KazaloSocs.aspx
http://www.iusinfo.si/LITE/KazaloUscl.aspx
http://www.iusinfo.si/LITE/KazaloUscl.aspx


 

Javne objave 

STEC Insolvenčni postopki  Javne objave v sodnih postopkih zaradi insolventnosti 

UROB Uradne objave  Izbrane uradne objave iz Uradnega lista RS 

 

 

Mnenja in odločbe 

DKOM Odločitve Državne 
revizijske komisije  

Odločitve o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah 
postopka javnega naročanja 

   

Pripomočki 
 

IUS-INFO Prekrški  Pregled prekrškov v zakonodaji, sodna praksa in razlage pojmov 
 

Seznam odvetnikov  Podatki razvrščeni po abecedi, področjih in poštnih številkah 
 

Seznam notarjev  Podatki razvrščeni po abecedi, področjih in poštnih številkah 
 

Forum PRAVNIKI  Spletni forum za izmenjavo pravnih mnenj, komentarjev in 
izkušenj 

 
Izračun obresti  Spletni izračun zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim 

zakonikom 
 

Tednik IUS-INFO  Pregled aktualnih pravnih novosti  
 

Koristne povezave  Povezave do koristnih pripomočkov in uporabnih strani 

 Spletni seminarji    Sodoben način pridobivanja strokovnih znanj z vseh področij 

prava 

 

 

http://www.iusinfo.si/Stecaji/Kazalo.aspx
http://www.iusinfo.si/Objava/KazaloUrob.aspx
http://www.iusinfo.si/MnenjaInOdlocbe/KazaloDkom.aspx
http://www.iusinfo.si/MnenjaInOdlocbe/KazaloDkom.aspx
http://www.iusinfo.si/Prekrski/Default.aspx
http://www.iusinfo.si/Seznami/KazaloOdv.aspx
http://www.iusinfo.si/Seznami/KazaloNot.aspx
http://www.forumpravniki.si/
http://www.iusinfo.si/Orodja/Obresti.aspx
http://www.iusinfo.si/Produkti/Obvestila.aspx
http://www.iusinfo.si/Ostalo/Besedilo.aspx?id=NEPOGR
http://www.iusinfo.si/Webinar/Besedilo.aspx
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