
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta:  
 
SPLETNA APLIKACIJA ZA INFORMIRANJE IZ DELOVNEGA PRAVA NA PODLAGI AVTOMATIZIRANEGA 
STROKOVNEGA ZNANJA 

 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
04 - Poslovne in upravne vede, pravo 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
 
Izvajalec/nosilec projekta:  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
 
Partner :    IURALL, pametne pravne rešitve, d.o.o. 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

V pravu velja domneva, da nepoznavanje prava škoduje (ignorantia iuris nocet) in od vsakega 
posameznika zahteva, da pozna pravo. Vendar večina ljudi prava oz. vsaj dela svojih pravic in 
obveznosti ne pozna. Zaradi stroškovne nedosegljivosti in drugih ovir so tudi redki tisti 
posamezniki, ki poiščejo strokovni pravni nasvet. Stanje razvoja tehnologije nam danes omogoča, 
da strokovno znanje, ki je drago in zaprto v glavah posameznikov, prenesemo v računalniški jezik in 
avtomatiziramo, s čimer ga lahko ponudimo množici ter izkoristimo ekonomijo obsega in 
zmanjšamo strošek dostopa do tega znanja na zanemarljiv minimum.  
 
Odločili smo se za delovnopravno področje, ker zadeva večino slovenske populacije, od 
gospodarskih družb do ranljivih družbenih skupin. Še posebej slednjim lahko aplikacija zelo koristi, 
ker si druge pravne pomoči ne morejo privoščiti. S spletno aplikacijo smo želeli širši javnosti olajšati 
dostop do delovnopravne zakonodaje in jim omogočiti enostavno seznanitev z njihovimi pravicami 
in obveznostmi.  
 
Vodilo in želja projektne skupine sta bili pomagati posameznikom pri uresničevanju njihovih pravic, 
preprečevati morebitne kršitve v razmerju med delavcem in delodajalcem, predvsem pa dvigniti 
splošno raven pravne pismenosti na področju delovnega prava. Obenem spletna aplikacija rešuje 
največji problem, ki se odraža (pre)visokih stroških pravne pomoči. 
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• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Izvajanje projekta je potekalo v več fazah, pri čemer so bili študenti razvrščeni v dve skupini 
(skupina študentov prava in skupina študentov informatike (IT+PI)). 
 
(1) faza projekta: študij gradiva ter re-sistemizacija pravnih pravil, pravic in obveznosti, pri čemer 
so študenti prava preučili delovnopravno zakonodajo ter sodno prakso in vse skupaj sistemizirali 
po vsebinskih in časovnih sklopih, povezanih med seboj. Študenti pravne skupine so individualno 
preštudirali določen del delovnopravne zakonodaje, primerov in sodne prakse ter naštudirano 
znanje hierarhično strukturirali v skupni dokument z upoštevanjem tehničnih napotkov IT+PI 
skupine. Študij je bil namenjen jasni in nedvoumni identifikaciji pravnih pravil, pravic in obveznosti, 
ki veljajo za posamezne vsebinske in procesne sklope v posameznih časovnih dogodkih, ter 
vzpostavitvi medsebojne povezave med vsebinskimi in procesnimi sklopi ter časovnimi dogodki. 
 
(2) faza projekta: drevo odločitev, kjer smo na podlagi rezultata iz (1) faze pripravili sklop vprašanj, 
ki jih bo aplikacija zastavljala uporabniku. Pri tem smo se bolj kot na ozko osredotočene odgovore 
odločili za širši opis ključnih pojmov in ključnih institutov delovnega prava, saj smo ugotovili, da 
imamo dovolj časa za tovrstno razširitev. Namen te faze je bil predvsem zajeti širši spekter vsebine, 
ki bo lahko v pomoč uporabniku znotraj nastajajoče spletne aplikacije.  
 
(3) faza projekta: digitalizacija, v okviru katere sta študenta IT+PI skupine razvila programski del 
aplikacije in vanjo vključila vsebinske rezultate (2) faze projekta z namenom omogočiti dostopnost 
in seznanjanje širše javnosti s projektom. 
 
(4) faza projekta: nadgradnja aplikacije, kjer sta študenta IT+PI skupine ustvarjala aplikacijo s ciljem 
ustvariti prijetno uporabniško izkušnjo za uporabnika.  
 
(5) faza projekta: testiranje, kjer smo z namenom testiranja projekta pripravili vabilo na dogodek 
"Predstavitev spletne aplikacije za informiranje iz delovnega prava na podlagi avtomatiziranega 
strokovnega znanja", ki je bilo objavljeno na spletni strani Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani ter 
na spletnem omrežju Facebook. Javni dogodek se je odvijal 30. 5. 2019 na Pravni fakulteti v 
Ljubljani. 
 
V spletni aplikaciji smo na enem mestu zbrani vsebino delovnopravne zakonodaje in relevantno 
sodno prakso. Celotno vsebino smo strukturirali na način, ki uporabniku omogoča, da hitro in 
enostavno pride do informacije, ki jo potrebuje za rešitev svojega dejanskega primera in ugotovi 
katere pravice mu pripadajo. Cilj smo dosegli s smiselno delitvijo na glavne pojme in pod-pojme, ki 
bodo uporabniku nudila večjo preglednost pri iskanju želene informacije. Pri razlagi pravnih norm 
smo si prizadevali, da bo besedilo razumljivo čim širšemu krogu ljudi, zato smo uporabljali preprost 
jezik, brez zapletene pravne terminologije. Razlage smo podkrepili s primeri iz sodne prakse, ki 
bodo uporabniku še dodatno pomagali pri razumevanju njegove težave in preslikavi pravne norme 
na njegov konkretni problem.  
 

 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Izdelana spletna aplikacija je brezplačna in nudi dostop do informacij s področja delovnega prava 
tistim, ki jih potrebujejo. Zaradi skoncentriranosti znanja s področja delovnega prava je dostop do 
vseh relevantnih in ključnih vsebin mogoč na enem mestu. Ustvarjen je učinkovitejši dostop do 
pravne pomoči tistim, ki si je ne morejo privoščiti.  
 
Spletna aplikacija je zasnovana na pregleden način, vendar ne na račun pretirane poenostavitve ali 
kvalitete informacij, zato posledično ni namenjena le informiranju prava neukih, temveč je 
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uporabna tudi za pravnike, ki želijo povečevati učinkovitost pri delu s svojimi strankami, z njo pa si 
bodo lahko pomagali tudi študenti ob študiju delovnega prava. 
 
Predvidevamo, da se bo družbena korist vsekakor izrazila v boljšem poznavanju pravnih pravil, 
predvsem pa po poznavanju možnosti, ki so prej obstajale le v zakonih in jih nepoznavalec prava 
težko pravilno in hitro razume, posledica česar bo dosežena višja raven pravne pismenosti. 
 
Širša javnost se bo srečala z uvedbo nove tehnologije pri nudenju pravne pomoči in tako bo dana 
možnost razumevanju sprememb poslovnih modelov v pravu. 
 

 
 
4. Priloge: 

 

Spletna aplikacija je dostopna na povezavi: http://delo.iurall.com/. 
 
Pisni dokument, ki ga je pripravila projektna ekipa, je objavljen na predstavitveni spletni strani 
projekta na spletnem mestu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani: 
 

http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/po-

kreativni-poti-do-prakticnega-znanja-studijsko-leto-201819/spletna-aplikacija-za-

informiranje-iz-delovnega-prava-na-podlagi-avtomatiziranega-strokovnega-znanja/ 
 

 
*Priloge so na naslednji strani. 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdelo.iurall.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dNSJhDDCe15B2l4eF5H6483AWzyfCJqBAf9A_vPrnpJyNjn142R2MYeg&h=AT16uF-ifN2KXPWvhTI3eGNZJGh6N07a1MJiwRmaEWm9cwI7kOCK8dyh4SXZmD-0N1oQeg7h-vMLuEAnbuNYr7JdQmIjOnQKdUZ12FoE1AkS2_1__ZchNFO0DetGHzBKqoOBdN607ViHVfhLDXc8V0e3IqU
http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja-studijsko-leto-201819/spletna-aplikacija-za-informiranje-iz-delovnega-prava-na-podlagi-avtomatiziranega-strokovnega-znanja/
http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja-studijsko-leto-201819/spletna-aplikacija-za-informiranje-iz-delovnega-prava-na-podlagi-avtomatiziranega-strokovnega-znanja/
http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja-studijsko-leto-201819/spletna-aplikacija-za-informiranje-iz-delovnega-prava-na-podlagi-avtomatiziranega-strokovnega-znanja/
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- PRILOGA 1: Fotografija študentov pri delu na projektu 
 

 
 
 
 

- PRILOGA 2: Fotografija udeležencev na javnem dogodku 
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- PRILOGA 3: Posnetek zaslona, ki prikazuje prvo stran končnega rezultata projekta tj. spletne 
aplikacije za informiranje iz delovnega prava  
 

 
 
 

- PRILOGA 4: Posnetek zaslona, ki prikazuje način delovanja spletne aplikacije za informiranje iz 
delovnega prava ob vpisu iskane besede (primer iskane besede: ''delovno'')  

 

 


