1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Odločitve Ustavnega sodišča

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

5.

Pravne podlage

Vse obrazložene odločitve (odločbe in sklepi), izdane v zadevah iz
pristojnosti Ustavnega sodišča, od leta 1991 naprej.
Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Na voljo je spletni vpogled v podatke.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

13.

http://www.us-rs.si/odlocitve/vse-odlocitve-iskalnik/
http://odlocitve.us-rs.si/sl?show_advanced=1 (napredni iskalnik)
Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
2001 delno/2005 (v primerljivi obliki, objava vseh odločitev)

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi Ius - Info
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Uradni list Republike Slovenije
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

12.

18.

2
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Začasna zadržanja

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

5.

Pravne podlage

Zadržanja izvršitve zakona ali drugega predpisa ali splošnega akta za
izvrševanje javnih pooblastil.
/

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Na voljo je spletni vpogled v podatke.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva http://www.us-rs.si/odlocitve/zacasna-zadrzanja/
oblika)
Datum nastanka
2005

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi Uradni list Republike Slovenije
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo,
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

http://www.us-rs.si/

3
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

5.

Pravne podlage

Pobude in zahteve za oceno ustavnosti, ki so še v postopku na
Ustavnem sodišču.
/

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Na voljo je spletni vpogled v podatke.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

13.

http://www.us-rs.si/neresene-zadeve/neresene-zadeve-brez-upzadev/
Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
2005

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Dnevno

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Ni povezave.
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

12.

18.

4
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Zahteve Vrhovnega sodišča

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

5.

Pravne podlage

Zahteve za začetek postopkov za oceno ustavnosti zakona ali dela
zakona, ki jih je začelo Vrhovno sodišče Republike Slovenije
/

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Na voljo je spletni vpogled v podatke.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
2007

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi Uradni list Republike Slovenije
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

http://www.us-rs.si/neresene-zadeve/zahteve-vrhovnega-sodisca/

5
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Stanje zadev

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

5.

Pravne podlage

Vpogled v nekatere podatke o stanju postopka v posamezni zadevi
(brez osebnih podatkov, treba je poznati opravilno številko zadeve)
/

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Na voljo je spletni vpogled v podatke.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

http://www.us-rs.si/neresene-zadeve/vpogled-v-stanje-zadeve//

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
2005

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Dnevno

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da Ni povezave.
ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš
Torbič Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

6
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

U vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

5.

Pravne podlage

Vpisnik se vodi za zadeve ocene ustavnosti oziroma zakonitosti
predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil.
Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
1999

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš
Torbič Grlj (milos.torbic@us-rs.si)
Naziv institucije
Ustavno sodišče

18.
1.

7
2.

Naziv zbirke podatkov

U-II vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

5.

Pravne podlage

Vpisnik se vodi za zadeve ocene ustavnosti referendumskih
vprašanj.
Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
2003

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš
Torbič Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

8
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

P vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

Vpisnik se vodi za zadeve sporov glede pristojnosti.

5.

Pravne podlage

Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
2001

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

/

9
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Up vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

Vpisnik se vodi za zadeve ustavnih pritožb.

5.

Pravne podlage

Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
1999

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

/

10
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Op vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

Vpisnik se vodi za zadeve odgovornosti nosilcev javnih funkcij.

5.

Pravne podlage

Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
1999

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

/

11
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Ps vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

5.

Pravne podlage

Vpisnik se vodi za zadeve protiustavnosti aktov in delovanja političnih
strank.
Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
2000

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

/

12
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Mp vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

5.

Pravne podlage

Vpisnik se vodi za zadeve pritožb v postopku potrditve poslanskih
mandatov.
Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
1999

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

/

13
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Rm vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

Vpisnik se vodi za zadeve mnenja o ustavnosti mednarodne pogodbe.

5.

Pravne podlage

Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
1999

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

/

14
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

Su vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

Vpisnik se vodi za zadeve sodne uprave.

5.

Pravne podlage

Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
1999

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

/

15
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

R vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

Vpisnik se vodi za razne zadeve.

5.

Pravne podlage

Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
2004

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

/

16
1.

Naziv institucije

Ustavno sodišče

2.

Naziv zbirke podatkov

R-I vpisnik

3.

Področje (šifrant)

Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4.

Opis vsebine

Vpisnik se vodi za začasne zadeve.

5.

Pravne podlage

Poslovnik Ustavnega sodišča (SOP 2007-01-4309)

6.

Ključne besede (Eurovoc SLO)

7.

Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

ustava, ustavno pravo, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustavno
sodišče, pravice in svoboščine
Slovenija

8.

Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki so delno javno dostopni.

9.

Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

Ne velja noben pogoj.

10.

Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna).

11.

Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

12.
13.

Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva /
oblika)
Datum nastanka
2012

14.

Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

Po potrebi

15.

Oblika zapisa

XML

16.

Jezik zapisa

slv

17.

Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, Metapodatki za zbirko po ZVOP-1
da ni take povezave
Odgovorna oseba
Ustavno sodišče, Služba za dokumentacijo in informatiko, Miloš Torbič
Grlj (milos.torbic@us-rs.si)

18.

/

