VABIMO VAS NA
2. konferenco

OBČINSKI DOKUMENTNI SISTEMI
z naslovom

Poslovanje občinskih dokumentnih sistemov
skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi

Želite poslovanje občine uskladiti z zakonodajo?
Pri tem vam lahko pomagajo strokovnjaki
in sistem ODOS katerega ustreznost potrjuje MJU

VELENJE, 20. november 2007
hotel Paka Velenje – mala dvorana, Rudarska 1, 3320 Velenje

Organizator:

V sodelovanju z:

PIA d.o.o.
Informacijski sistemi in storitve

Republika Slovenija
Ministrstvo za javno upravo

MFC.2
Podjetje za arhiviranje

Mestna občina Velenje
Služba za informatiko

www.pia.si

http://www.mju.gov.si

www.mfc-2.si

www.velenje.si

PROGRAM KONFERENCE:
URA

PROGRAM

8:00 - 9:00

Sprejem in registracija udeležencev

9:00 - 9:30

Otvoritev konference
( dr. Dušan Kričej, Direktorat za e-upravo in upravne procese na MJU in
g.Srečko Meh, župan mestne občine Velenje)

9:30 - 9:50

Elektronsko poslovanje v občinah
(Božo Glinšek, PIA Velenje)

9:50 - 10:10

Poslovanje občinskih uprav
(dr. Dušan Kričej, Direktorat za e-upravo in upravne procese na MJU)

10:10 - 10:30

Povezovanje e-uprave z lokalnimi samoupravami
(Maja Zupančič, Ministrstvo za javno upravo)

10:30 - 10.50

Spremembe zaradi pridobitve mnenja o skladnosti ODOS-a z zakonodajo
(Dare Korač, PIA Velenje)

10:50 - 11:10

Premor za kavo

11:10 - 11:30

Poslovanje v občinah po Uredbi o upravnem poslovanju
(Suzana Muljavec, vodja glavne pisarne na Ministrstvu za javno upravo)

11:30 - 11:50

Fizično arhiviranje dokumentarnega gradiva ter arhivski prostori
(Aleš Bagič, vodja arhiva podjetju za arhiviranje dok. gradiva MFC.2 )

11:50 - 12:10

Rešitev za elektronsko arhiviranje
(Saša Baždar, projektni vodja v podjetju za arhiviranje dok. gradiva MFC.2 )

12:10 - 12:30

Predstavitev uporabe dokumentnega sistema v občinski upravi
(Rok Matjaž, projektna skupina na Mestni občini Velenje)

12:30 - 12:50

Novosti v sistemu ODOS (tiskanje izhodne pošte, osnutki pogodb...)
in dodatni moduli (vloge za dopuste, likvidacija računov, potni nalogi...)
(Damjan Jelen, PIA Velenje)

12:50 - 13:10

Vizija sistema ODOS in nadalni razvoj
(Igor Razbornik, PIA Velenje)

13:10 -

Pogostitev in druženje

