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SPLOŠNI POGOJI UPORABE  
PORTALA LEX LOCALIS 

 
1. Uvodne določbe 
 
Splošni pogoji uporabe Portala Lex localis (v nadaljevanju: 
splošni pogoji) določajo pogoje naročništva in uporabe 
Portala Lex localis, katerega lastnik je Inštitut za lokalno 
samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo 
Maribor (v nadaljevanju: Inštitut), Smetanova ulica 30, 
2000 Maribor, vprašanja uporabniške podpore ter 
obveznosti Inštituta in naročnika.  
 
Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike, ki 
uporabljajo portal Lex localis: neregistrirane uporabnike, 
registrirane uporabnike, naročnike in poskusne uporabnike. 
 
Splošni pogoji uporabe so del pogodbe o naročništvu v 
smislu 120. člena veljavnega Obligacijskega zakonika /OZ/, 
ki dopolnjujejo pogodbo o naročništvu in zavezujejo kot 
pogodbena določila. Splošni pogoji uporabe so objavljeni na 
spletnih straneh Portala Lex localis in so priloga pogodbe o 
naročništvu.  
 
Inštitut si pridružuje pravico do spremembe in dopolnitve 
splošnih pogojev. Če ni drugače določeno, začnejo 
spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na 
spletnih straneh portala Lex localis. 
 
2. Pojmi 

 
Portal lex localis je pravno-informacijski portal z 
medsebojno povezanimi vsebinami in informacijami pravne 
narave na spletnem naslovu www.lex-localis.info.  
 
Pogodba o naročništvu je pogodba o naročništvu na portal 
Lex localis, ki jo skleneta Inštitut in naročnik in na podlagi 
katere pridobi naročnik pravico do uporabe spletnih strani 
Portala Lex localis, za katerega je potrebna prijava z 
uporabniškim imenom in geslom, v skladu s temi splošnimi 
pogoji uporabe Portala Lex localis in veljavnim cenikom.  
 
Lastnik Portala Lex localis je Inštitut za lokalno 
samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo 
Maribor, Smetanova ulica 30, 2000 Maribor. 
 
Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki z Inštitutom sklene 
pogodbo o naročništvu. 
 
Uporabnik je neregistriran uporabnik, registriran 
uporabnik, poskusni uporabnik, naročnik ter vsaka oseba, ki 
na podlagi pravnega razmerja z Inštitutom uporablja Portal 
Lex localis, ne glede na to, ali gre za prosto dostopne 
spletne strani (v nadaljevanju: odprti del) ali za strani, za 
katere je potrebna prijava z uporabniškim imenom in 
geslom (v nadaljevanju: zaprti del). Inštitut je dolžan 
uporabnikom, ki na podlagi pravnega razmerja z njim 
pridobijo uporabniško ime in geslo, omogočiti uporabo 
Portala Lex localis, ter jih seznaniti z vsemi pravicami in 
obveznostmi, ki zanje izhajajo iz pogodbe o naročništvu in 
teh splošnih pogojev uporabe. 
 
Neregistriran uporabnik Portala Lex localis je vsaka 
oseba, ki anonimno in brez uporabniškega imena in gesla 
dostopa do odprtega dela Portala Lex localis. 
 
Registriran uporabnik Portala Lex localis je oseba, ki 
lahko dostopa do zaprtega dela Portala Lex localis. 
 
Pokusni uporabnik Portala Lex localis je vsaka oseba, ki z 
namenom seznanitve z vsebinami Portala Lex localis pridobi 

od Inštituta brezplačen ter časovno in po obsegu omejeni 
poskusni dostop. 
 
Naročništvo je pogodbeno razmerje med Inštitutom in 
naročnikom, ki nastane na podlagi pogodbe o naročništvu. 
 
Naročnina je cena, ki jo naročnik mesečno plačuje 
Inštitutu za uporabo Portala Lex localis v skladu s pogodbo 
o naročništvu, temi splošnimi pogoji uporabe in veljavnim 
cenikom. 
 
Cenik je podroben seznam, s katerim Inštitut določa ceno 
mesečne naročnine, vrednosti posamezne vrste 
dokumentov v € ter uporabe nad dogovorjenim obsegom za 
Portal Lex localis. Cenik je objavljen na spletnih straneh 
Portala Lex localis in je priloga k pogodbi o naročništvu. 
Inštitut si pridružuje pravico do spremembe ali dopolnitve 
cenika. Če ni določeno drugače, začnejo spremembe cenika 
veljati z dnem objave na spletnih straneh Portala Lex 
localis.  
 
Uporaba pomeni vsak vpogled v strani, informacije in 
dokumente ne glede na to, ali se nahajajo na odprtem ali 
zaprtem delu Portala Lex localis. 
 
Uporaba nad dogovorjenim obsegom pomeni uporabo 
zaprtega dela Portala Lex localis nad obsegom, ki je 
vključen v mesečno naročnino v skladu s temi splošnimi 
pogoji uporabe in pogodbo o naročništvu. 
 

3. Portal Lex localis 
 
Portal Lex localis je najsodobnejši portal z največjo zbirko 
pravnih informacij s področja lokalne samouprave v 
Sloveniji. Portal Lex localis omogoča uporabnikom 
enostaven in hiter dostop do zanesljivih pravnih vsebin s 
področja lokalne samouprave, obogatenih z dodatnimi 
informacijami. Največja prednost Portala lex localis je 
njegova enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna 
povezanost dokumentov. Vsebine so urejene po ključnih 
predpisih s področja lokalne samouprave, obenem pa so vsi 
dokumenti medsebojno povezani s primeri občinskih 
splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja in pravno 
literaturo. 
 
Portal Lex localis sestavljajo vsebine, dostopne naročnikom 
ter registriranim uporabnikom (zaprti del) v okviru 
dogovorjenega obsega oziroma vsebine dostopne vsem 
uporabnikom (odprti del). 
 
4. Naročništvo 
 
4.1 Splošne določbe 
 
Naročništvo se sklene za nedoločen čas, če ni s pogodbo o 
naročništvu drugače določeno, in ga je mogoče prekiniti v 
skladu s splošnimi pogoji uporabe. Ob sklenitvi sklenitvi 
pogodbe o naročništvu omogoči Inštitutu naročniku dostop 
do zaprtega dela Portala Lex localis (dodeli mu uporabniško 
ime in geslo).  
 
Za uporabo Portala Lex localis plačuje naročnik Inštutu v 
dogovorjenem obsegu naročnino. Za uporabo Portala Lex 
localis nad dogovorjenim obsegom velja plačilo po 
veljavnem ceniku. Za Portla Lex localis velja cenik kot je 
objavljen na spletnih straneh Portala Lex localis. Naročnik 
lahko sklene naročniško razmerje za enega ali več dostopov 
(enega ali več uporabniških imen in gesel) do Portala Lex 
localis. 
 
Inštitut si pridružuje pravico, da lahko naročniku nudi 
določene ugodnosti v zvezi z naročništvom. Vrsta in čas 
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trajanja teh ugodnosti se podrobneje določijo s pogodbo o 
naročništvu.  
 
Uporabnikom je na voljo uporabniška podpora pod pogoji in 
na način, določenimi s temi splošnimi pogoji uporabe. 
 
4.2 Obračunavanje dokumentov 
 
Vrednost posamezne vrste dokumenta oziroma informacije 
je določena v € in je razvidna iz veljavnega cenika. 
Obračunavajo se izključno dokumenti in informacije, 
navedeni v ceniku, ki niso prosto dostopni in se nahajajo v 
zaprtem delu Portala Lex localis. Uporabniku, ki dostopa do 
zaprtega dela Portala Lex localis, je omogočen neposreden 
vpogled v porabo in sicer na Portalu Lex localis. 
 
4.3 Naročnina 
 
Cena naročnine za posamezen dostop je določena z 
veljavnim cenikom in vključuje uporabo zaprtega dela 
Portala Lex localis. Za obračun naročnine se upošteva 
koledarski mesec.  
 
Naročnino in morebitno uporabo nad dogovorjenim 
obsegom plačuje naročnik mesečno, za pretekli mesec, vse 
na podlagi računa, ki mu ga izstavi Inštitut. Rok plačila 
naročnine je 30 dni in je določen z naročniško pogodbo. 
Znesek neizkoriščene naročnine se prenaša v naslednji 
mesec, vendar ne več kot trikratnik mesečne naročnine.  
 

Računi za vse storitve, ki jih Inštitut obračunava naročniku 
na podlagi pogodbe o naročništu, kot tudi morebitni 
opomini za plačilo računov, se pošiljajo naročniku z 
navadno pošto. Naročnik je dolžan Inštitut obvestiti o 
morebitnih spremembah svojega naslova ali sedeža oziroma 
drugih podatkih, ki lahko vplivajo na naročniško razmerje. 
 
4.4 Začetek naročništva 
 
Naročništvo se začne z veljavno sklenjeno pogodbo o 
naročništvu ter dodeljenim uporabniškim imenom in geslom 
naročniku. Datum začetka naročništva je določen v pogodbi 
o naročništvu in se zaradi dodelitve uporabniškega imena in 
gesla lahko razlikuje od dneva začetka uporabe Portala Lex 
localis. Inštitut se zavezuje, da bo naročniku dodelil 
uporabniško ime in geslo ter mu oboje poslal s priporočeno 
pošto po prejemu pravilno izpolnjene in s strani naročnika 
podpisane pogodbe o naročništvu. Naročniku bo začetek 
uporabe Portala Lex localis praviloma omogočen naslednji 
dan po dnevu, ko mu je Inštitut s priporočeno pošto 
odposlal obvestilo o dodelitvi uporabniškega imena in gesla. 
 
4.5 Prenehanje naročništva 
 
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe o 
naročništvu brez navajanja razlogov za odpoved, pri čemer 
naročništvo preneha na zadnji dan v mesecu, v katerem je 
odpoved sporočena nasprotni stranki, če je tej obvestilo o 
odpovedi vročeno do vključno 20. dne v mesecu oziroma na 
zadnji dan v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je 
obvestilo o odpovedi vročeno po 20. dnevu v mesecu. 
Začasne prekinitve s strani naročnika niso možne. 
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe o naročništvu v primeru, 
da Inštitut spremeni splošne pogoje uporabe in/ali cenik, 
naročnik pa se z novimi pogoji uporave in/ali cenikom ne 
strinja. 
 
Inštitut lahko odstopi od pogodbe o naročništvu takoj, brez 
odpovednega roka iz teh pogojev uporabe, če: 

 naročnik ne plača pravočasno računov Inštituta, ki mu 
jih ta izstavi za storitve, 

 uporabnik krši splošne pogoje uporabe, 

 uporabnik z geslom ne ravna v skladu s splošnimi 
pogoji uporabe, 

 naročnik ali uporabnik krši avtorsko in druge sorodne 
pravice Inštituta, 

 naročnik ali uporabnik krši druge obveznosti, ki jih je 
prevzel s pogodbo o naročništvu, splošnimi pogoji 
uporabe in veljavnim cenikom. 

 
Obvestilo o odstopu od pogodbe mora stranka, ki od 
pogodbe odstopa, posredovati drugi pogodbeni stranki v 
pisni obliki s priporočeno pošto. 
 
Po prenehanju naročništva lahko naročnik dostopa do 
vsebin Portala Lex localis do porabe akumuliranih sredstev 
naročnine oziroma najdlje do izteka roka 60 dni po 
prenehanju naročništva.  
 
5. Dostopnost 
 
Inštitut vzdržuje Portal Lex localis tako, da je dostopen 
praviloma 24 ur na dan, vse dni v letu. Za zagotavljanje 
kakovostne uporabe Portala Lex localis se uporabnik 
zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi Portala Lex localis 
upošteval vsa navodila skladno s temi splošnimi pogoji 
uporabe.  
 

Inštitut si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki 
uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo Portala Lex 
localis. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja 
ali zamenjave opreme, si Inštitut pridružuje pravico do 
krajših prekinitev dostopnosti do Portala Lex localis. 
Odgovornost Inštituta za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, 
ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi 
prekinitve delovanja oziroma motenega dostopa do Portala 
Lex localis, je v celoti izključena. 
 
6. Uporabniško ime in geslo 
 

6.1 Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom za 
dostop do Portala Lex localis 

 
Naročnik se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in 
geslo hranil kot poslovno skrivnost in da bo zagotovil, da bo 
eno uporabniško ime in geslo uporabljal le en invedno isti 
uporabnik. 
 
Uporabnik oz. naročnik, ki je uporabniku omogočil uporabo 
odgovarja Inštitutu za morebitno zlorabo uporabniškega 
imena in gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. 
tretjih oseb. Uporabnik je dolžan v primeru, da izve za 
razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena 
in gesla, o tem nemudoma obvestiti Inštitut ter spremeniti 
geslo na naročniških straneh Portala Lex localis. 
 
V primeru kršitev določb tega poglavja ima Inštitut pravico, 
da za posamezno uporabniško ime in geslo omeji ali ukine 
dostop do Portala Lex localis. 
 
6.2 Začasna ukinitev veljavnosti uporabniškega 

imena in gesla 
 
Če naročnik računa ne plača v celoti ali pravočasno, v 
primeru kršitev, določenih v teh splošnih pogojih ter v 
primeru, ko obstaja sum zlorabe uporabniškega imena in 
gesla, ima Inštitut pravico takoj in brez obveščanja 
uporabnika omejiti ali ukiniti veljavnost njegovega 
uporabniškega imena in gesla oz. uporabniških imen in 
gesel, uporabnik pa se izrecno odpoveduje uveljavljanju 
kakršnihkoli zahtevkov proti Inštitutu za omejitve ali 
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ukinitve uporabniških imen in gesel. Naročnik je dolžan tudi 
za čas tovrstne ukinitve plačati nosilcu vse obveznosti, ki 
izhajajo iz pogodbe o naročništvu in teh splošnih pogojev. 
 
Po dogovoru Inštituta in naročnika je mogoče veljavnost 
začasno ukinjenega uporabniškega imena in gesla oz. 
uporabniških imen in gesel ponovno vzpostaviti pod 
pogojem, da naročnik v celoti plača vse zapadle obveznosti 
do Inštituta in mi o tem predloži potrdilo, ki ga je dolžan 
posredovati pisno s priporočeno pošto oziroma, ko 
uporabnik odpravi kršitve, določene v teh splošnih pogojih. 
Inštitut praviloma ponovno vzpostavi veljavnost začasno 
ukinjenega uporabniškega imena in gesla oz. uporabniških 
imen in gesel naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme 
pisno potrdilo, da je naročnik plačal zapadle obveznosti 
oziroma, da je uporabnik odpravil kršitve.  
 
7. Podpora uporabnikom 
 
Za tehnično in vsebinsko podporo Inštitut stalno brezplačno 
podporo v zvezi z uporabo Portala Lex localis med 8. in 16. 
uro in sicer na telefonski številki 02 250 04 58 ali preko 
epošte: info@lex-localis.info. 
 
8. Obveznosti Inštituta 
 
Inštitut si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in 
ažurnost podatkov in storitev na Portali Lex localis. 
Odgovornost Inštituta za neprijetnosti ali škodo, ki bi 
uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, 

pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov 
oz. storitev je v celoti izključena. Inštitut ne jamči za 
točnost oz. ustreznost podatkov in drugih storitev na 
Portalu Lex localis. 
 
Osnutki splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovaja, ki 
so objavljeni na Portalu Lex localis predstavljajo zgolj 
informativne delovne pripomočke, glede katerih Inštitut ne 
odgovarja odškodninsko ali kako drugače. 
 
9. Varovanje podatkov 
 
Osebni in drugi podatki uporabnikov, ki jih Inštitut pridobi 
na podlagi ali v zvezi z uporabo Portala Lex localis, 
predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic 
pogodbenih strank iz naslova naročništva oziroma v zvezi z 
uporabo Portala Lex localis. Tako zbrani podatki so 
poslovna skrivnost Inštituta. Inštitut je dolžan varovati 
osebne in druge podatke uporabnikov v skladu z zakonom. 
Izjemoma si Inštitut pridružuje pravico, da: 

 uporabi firmo (ime), sedež (naslov) in elektronski 
naslov uporabnika za namene neposrednega trženja; 

 uporabi firmo (ime) in naslov elektronske pošte 
uporabnika za pošiljanje obvestil po elektronski pošti. 

 
10.  Višja sila 
 
Naročnik in Inštitut ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, 
zamudo oziroma pomanjkljivosti, ki so posledica višje sile 
ali dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, jih 
preprečiti ali odvrniti. 
 
11. Avtorske pravice in pravice intelektualne 

lastnine 
 
Znak Lex localis je varovan kot storitvena oziroma blagovna 
znamka po Zakonu o industrijski lastnini /ZIL-1/. 
 
Vse zbirke podatkov predstavljajo podatkovno bazo v smislu 
določb veljavnega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
/ZASP/, zbirke dokumentov na Portalu Lex localis - v celoti 

in kot posamezni sestavni deli sistema - so varovane z 
avtorsko pravico Inštituta in z drugimi predpisi.  
 
Posamezne enote v zbirkah Portala Lex localis, ki imajo 
značaj avtoskega dela (npr. knjige, članki, priročniki, 
osnutki splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja, 
komentarji predpisov ipd.) so varovane z avtorsko pravico 
njihovega avtorja. 
 
Avtorsko varstvo Portala Lex localis obsega varstvo v skladu 
z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah /ZASP/. 
 
Za posamezne zbirke Portala Lex localis, ki imajo značaj 
avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. 
Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja 
oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. 
reproduciranje v knjigi, objava na strežniku naročnika oz. 
uporabnika, prodaja drugim uporabnikom ipd.) so izrecno 
prepovedane. 
 
Uporabnik ozioma naročnik, ki je uporabniku omogočil 
uporabo, odgovarja Inštitutu za vso morebitno škodo, ki bi 
Inštitutu nastala zaradi kršitev v tem poglavju določenih 
obveznosti oziroma omejitev. 
 
Veljavnost od 10.1.2018. 
 

Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe 
in javno-zasebno partnerstvo Maribor 

 

 


