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1. Splošno / napredno iskanje po sistemu Tax-Fin-Lex – iskanje
po Davčnih, finančnih in pravnih vsebinah

S klikom na povezavo Napredno Iskanje, ki se nahaja pod iskalnim oknom v glavi
portala, se odpre iskalna forma.
V okence na vrhu se vpisuje iskalni izraz. Ko začnete vpisovati iskalni izraz se že
ponujajo možni rezultati v obliki spustnega menija za hitrejši dostop, še preden kliknete
na gumb Najdi (iskalna lupa).
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• V okence vpišete iskani izraz (POZOR – glej v nadaljevanju primer
uporabe zvezdice »*« za iskanje vseh besednih oblik)
• Iskanje lahko dodatno omejite na:
• datum nastanka dokumenta
• samo določena vsebina (podsistem ali zbirka, samo veljavni
dokumenti,. …)

Iskanje dokumentov,
ki so nastali v
določenem časovnem
obdobju (določi se
lahko obdobje od –
do). Med rezultati so
tako lahko tudi
neaktualni čistopisi (če
se določi obdobje Do,
ki je manjše od
današnjega datuma)
ter prihodnje verzije
čistopisa, ki danes še
ne veljajo (če se določi
datum Od, ki je večji
od današnjega datuma)
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Iskanje znotraj razdelkov
(podsistemov, zbirk): izberete, po
katerih vsebinah želite iskati

Posebni filtri:
• »samo veljavna zakonodaja«:
o Izbrano: iskanje poteka po trenutno veljavni zakonodaji
o Neizbrano: iskanje poteka tudi po razveljavljenih predpisih
• »vse verzije čistopisa«:
o Izbrano: povezava iz rezultata iskanja vedno pripelje v zadnjo od verzij,
kjer je iskalni izraz najden, pa četudi je to neaktualna verzija predpisa.
Ta izbira je uporabna, kadar npr. vemo, da se je določena beseda ali
besedna zveza tekom časa v predpisu spremenila
o Neizbrano: rezultati vedno vodijo v aktualne čistopise, četudi se iskani
termin v njih ne nahaja, se pa nahaja v eni od predhodnih oziroma
neaktualnih verzij.
• »Zunanji viri«: iskanje se izvede na drugih (zunanjih) spletnih straneh.

Po kliku na Išči oziroma na ikono za iskanje dobimo seznam zadetkov, kot prikazuje
naslednja slika. V levem seznamu so nanizani dokumenti, pri katerih je bil iskani izraz
najden v naslovu dokumenta, v desnem seznamu pa dokumenti, pri katerih je bil iskani
izraz najden v besedilu dokumenta. Z rumenim ozadjem so označeni zadetki iskalnega
izraza. V primerih, ko so v iskanje vključene zbirke zakonodaje in je izbrana možnost
“vse verzije čistopisa” bodo med rezultati iskanja zakoni/predpisi s povezavami na točno
določeno verzijo čistopisa, ki morda niti ni aktualna, kjer se je iskalni izraz zadnjič pojavil.
Če kljukice pri tej izbiri ni, se išče samo po aktualnih verzijah čistopisov.
Povezave so v modri barvi. Z vijolično barvo pa so označene povezave, ki so že bile
obiskane.
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Seznam rezultatov, ki imajo iskalni izraz
v naslovu

Seznam rezultatov, ki imajo iskalni
izraz v besedilu
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2. Iskanje z uporabo znaka »*«
V primeru, ko vnesemo natančni iskalni izraz, kot na primer:
»davek od prodaje nepremičnin«
smo se odločili, da iščemo oz. pričakujemo od iskalnika, da nam najde natančno
določeno obliko besed (ednina/množina, sklon), ki pa običajno ne nastopajo v
dokumentih, ki bi bili za nas tudi zanimivi, saj je iskanje na ta način zelo ozko.
Zato imamo na voljo poseben znak zvezdica oz. »*«, ki omogoča, da iščemo po korenu
besede in vseh njenih možnih zaključkih (ednina, množina, sklon).
Tako namesto besede:
o davek lahko napišemo dav* - to pomeni, da bo iskalnik iskal vse izpeljanke:
davek, davki, davke, davčna,…
o od raje izpustimo, saj nastopa zelo pogosto in nas pri iskanju samo moti
o prodaje napišemo prod* - to pomeni, da bo iskalnik iskal vse izpeljanke:
prodaje, prodaji, prodajanju, …
o nepremičnin napišemo neprem* (pomeni da bo iskalnik iskal vse izpeljanke:
nepremičnin, nepremičnine, nepremičninski,…)
Tako sestavimo nov iskalni izraz, ki bo vrnil večje število zadetkov:
dav* prod* neprem*
Hkrati se, ko vpisujemo iskalni izraz, v spustnem meniju že po vnosu prvih dveh črk
prikazujejo rezultati iskanja, tako da lahko kliknemo na rezultat še preden izpeljemo
iskanje do konca.

Iz vseh besed sestavimo:
dav* promet* neprem*

Spustni meni zadetkov ob vtipkavanju
iskalnega izraza (auto complete), ki se
prikaže še preden se iskanje izvede do konca..
S klikom na ikono
TFL

se dokument odpre v novem oknu.
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Iskanje je z uporabo zvezdice (*) v iskalnih izrazih tako vrne večje število zadetkov kot
natančno iskanje vseh besed.

3. Iskanje z uporabo sorodnih izrazov
V prejšnjem primeru iskanja davek od prodaje nepremičnin se nam kljub uporabi
zvezdic dav* prod* neprem* lahko zgodi, da ne dobimo dovolj zadetkov, saj lahko
nastopa v dokumentih namesto:
prodaje besede promet ali odsvojitev ali celo nakup
Iskalni izraz je zato priporočljivo oblikovati na različne načine (tudi z uporabo sopomenk
ali drugih sorodnih izrazov):
o dav* nakup* neprem*
o dav* promet* neprem*
o dav* odsvoj* neprem*
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4. Izbor načina obravnave iskalnega izraza

•

•

•

•

Vse besede
o vrne zadetek, če besedilo ali naslov vsebuje VSE v iskalnik vpisane
besede
o Na primer: davek od prodaje nepremičnin.
dejansko izvede iskanje "davek" IN "od" IN "prodaje" IN "nepremičnin",
zaporedje teh besed pa ni pomembno. Za različne zaključke korenov
besed je priporočljiva uporaba zvezdice (*)
Katerakoli beseda
o vrne zadetek, če besedilo ali naslov vsebuje VSAJ ENO od vpisanih
besed
o Na primer: davek od prodaje nepremičnin
dejansko izvede iskanje "davek" ALI "od" ALI "prodaje" ALI "nepremičnin",
zaporedje teh besed pa ni pomembno. Za različne zaključke korenov
besed je priporočljiva uporaba zvezdice (*)
Celotna fraza
o vrne zadetek, če besedilo ali naslov vsebuje CELOTNI DOBESEDNI
iskalni izraz
o Na primer: davek od prodaje nepremičnin
Med zadetki bodo tisti dokumenti, v katerih obstaja celoten niz besed v
točno navedeni obliki in zaporedju. Besedilo se vpisuje v iskalno okence
brez navednic.
Napredno - iskanje po naslovih in besedilih dokumentov, s pomočjo naprednega
iskalnega izraza z uporabo iskalnih operatorjev.
o Na primer: zakon IN (dohodnini ALI "finančnih zavarovanjih").
Operatorji, ki se lahko uporabljajo v slovenskem jeziku so: IN, ALI ter NE.
o Posebnost: v primeru uporabe zvezdice ob korenu besede, je potrebno
celotno besedo skupaj z zvezdico zapisati v navednicah, na primer:
"kazn*" IN zakon IN (dohodnini ALI "finančnih zavarovanjih") ali pa:

9

"finančn*" IN "zavarov*".
Iskalni operatorji morajo biti zapisani z VELIKIMI ČRKAMI, sicer se
tretirajo kot iskalni izraz.
S klikom na gumb »Najdi« se izpišejo rezultati iskanja z osvetljenimi zadetki na desni
strani ekrana.
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