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Pravni  
dogodki

Konference in dogodki GV Založbe – 3 % – 6 % – 9 %   *

Spletni seminarji GV Založbe 

Komentarji  
zakonov  
GV Založbe

15 komentarjev zakonov GV Založbe** 

ZDR-1

enkratno 
plačilo

265,71 €

ZJN-3 232,38 €

ZPIZ-2 315,24 €

ZZK-1 232,38 €

ZUS-1 252,38 €

ZP-1 280,95 €

SPZ 252,38 €

KZ-1 (splošni del) 315,33 €

Komentar po izbiri

Strokovni 
nasveti

Odvetniški pravni posvet

Strokovni GDPR nasvet

Pravna periodika 
GV Založbe

Pravna praksa, vsi članki (sprotni + arhiv)

Podjetje in delo, vsi članki (sprotni + arhiv)

Iz prakse

Obrazložitve zakonov 

Zakonodajna sled 

Povezave med judikati EU in SLO zakonodajo

Izvlečki DKOM 

Vzorci pogodb 

Poročevalec DZ

Napredne  
storitve  
in obveščanje

Iskanje po knjigah

Iskanje po spletnih seminarjih

Pravni kliping

IUS Alert

Vsebinski predlogi dokumentov (drugi gledajo tudi)

Osebna podpora – skrbnik

Personalizirane predlagane vsebine

Klepet v živo

Strokovna  
literatura

Delavci in delodajalci

Zborniki dogodkov

Notarski vestnik

Odvetnik

Sodnikov informator

Pravni letopis

Zbornik znanstvenih razprav

Izbrana diplomska in magistrska dela

Zakonodaja
Republike Slovenije

Evropske unije

Sodna praksa
Republike Slovenije

Evropske unije

IUS-INFO  Free A B C  D

Cena paketa Brezplačno 129,90 € 199,90 € 299,90 € 399,90 €

Cenik

Legenda:   Vključeno v paket  Doplačilo 

 Ni na voljo  Samo na IUS-INFO

Cene naročniških paketov so v evrih in brez DDV za enega uporabnika za en mesec. Za več uporabnikov se ponudba prilagodi njihovemu številu in uporabi.

* Paket vključuje eno brezplačno kotizacijo za vse konference in dogodke GV Založbe.
** Kazenski zakonik (KZ), Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), Zakon o arbitraži (ZArbit), Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), 
 Zakon o društvih (ZDru-1), Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), Zakon o menici (ZM), 
 Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD), Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), 
 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (delno), Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ), Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) in  
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

Za ponudbo z več uporabniškimi imeni nas pokličite na 01/438-01-80 ali pošljite sporočilo na info@lexpera.si

Samo na IUS-INFO


