
Navodila za uporabo Iskalnika imen po Uradnih listih 1918-1941 
 

Iskalnik imen vam omogoča hitrejše iskanje posameznih oseb po Uradnih listih izdanih v obdobju od 
1918-1941. Iskalnik se nahaja na spletni strani Slovenskega rodoslovnega društva 
https://rodoslovje.si/index.php/imenik-ul in trenutno zajema preko 65.000 entitet. 

 

Uporabniški vmesnik 

Uporabniški vmesnik nam omogoča iskanje po poljih priimek, ime in filtriranje po polju letnik 
Uradnega lista. 

 

Če v iskalno polje vpišemo priimek, se nam v tabeli izpišejo vsi zadetki, ki vsebujejo vpisano zvezo 
znakov. Lahko uporabimo tudi samo del besedne zveze (npr. začetek, konec priimka ali imena). V 
primeru na zgornji sliki so prikazani zadetki za osebo Adamič Maks. 

https://rodoslovje.si/index.php/imenik-ul


Podatek v prvem polju (Leto) nam pove v katerem letniku Uradnega lista se podatek o zadetku 
(osebi) nahaja. V našem primeru na sliki je to Uradni list za leto 1934. Digitalne kopije Uradnih listov 
so javno dostopne na spletni strani Sistory.si, pomagamo si lahko s klikom na bližnjico nad iskalnikom 
kjer so navedene vse bližnjice do Uradnih listov na portalu Sistory.si (kliknemo na letnico 1934). 

Odpre se nam spletna stran Sistory.si, kjer s klikom na gumb Prenesi na računalnik naložimo datoteko 
uradnega lista (predlagam, da si uradne liste shranite na svoj računalnik, ker so datoteke precej velike 
in bo vsakokratno nalaganje datotek precej obremenilo vašo spletno povezavo). 

 

V listi so se pri izpisu iskane osebe izpisali še podatki  kot so Zvezek '58' (ki se nanaša na zaporedno 
številko zvezka Uradnega lista v izbranem letu), Stran '622' (ki se nanaša na stran v tiskani različici 
Uradnega lista) in Stran PDF '669' (ki se nanaša na stran znotraj PDF datoteke, ki je dostopna na 
spletu). Ti podatki so ključnega pomena za hitro iskanje znotraj PDF datoteke Uradnega lista.  

Najenostavneje bomo iskano osebo našli, če iščemo po Strani PDF, kar pomeni, da datoteko, ko se le-
ta naloži na računalnik odpremo na zapisani strani (v našem primeru 669). Na tej strani se nahaja 
zapis iskanega imena (glej sliko spodaj, markirano besedilo). 
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