Naročanje, povezovanje, arhiviranje
IZZIVI E-POSLOVANJA V JAVNEM SEKTORJU

Vabilo na

7. ODOS KONFERENCO
Četrtek, 12. november 2015, ob 9. uri,
hotel Paka v Velenju

Skupaj se bomo spoprijeli z novimi izzivi. Tokratno ODOS konferenco bomo ponovno
posvetili najbolj aktualnim temam.

eJN

GIS

eHramba

Seznanili vas bomo s prednostmi elektronskega izvajanja javnih naročil in pregledali
prihajajoče spremembe ZJN. Najnovejša pridobitev ODOSa je povezava s sistemom
eJN za vodenje javnih naročil skladno z zakonodajo. Sistem je bil razvit pri našem
partnerskem podjetju JHP d.o.o.. Predstavili vam bomo povezavo sistema eJN z
ODOSom in s primerom dobre prakse pokazali, da je to tisto, kar potrebujete za
poenostavitev nabavnih postopkov.
ODOS se uspešno povezuje z več Geografskimi informacijskimi sistemi. Tokrat bomo
predstavili iObčino, produkt partnerskega podjetja Kaliopa d.o.o., ki je navdušil tako
nas, kot uporabnike. Gre za najnovejšo pridobljeno povezavo GIS z ODOSom.
V prihajajočem obdobju bo eHramba nuja vseh javnopravnih oseb. Poskrbeli bomo za
praktične napotke v zvezi s pripravo Notranjih pravil ter za varno in zakonsko skladno
hrambo dokumentnega in arhivskega gradiva.
Zakaj ne bi bili med prvimi, ki se boste odločili za ureditev Notranjih pravil in njihovo
potrditev s strani Arhiva RS?
Vaše zadovoljstvo nam veliko pomeni, zato bomo udeležencem konference ponudili
posebne popuste, s katerimi vas bomo presenetili na konferenci.
Ne zamudite tudi priložnosti za druženje s poslovnimi partnerji, vrhunskimi strokovnjaki
in kolegi iz stroke.
Nabor svežih informacij in ugodnosti, s katerimi bo postregla ODOS konferenca, vam
bo zagotovo olajšal odločitev, zato vas vabimo, da se nam pridružite 12. novembra
2015, v hotelu Paka v Velenju.
Veselimo se ponovnega snidenja z vami.

PIA d.o.o.
Igor Razbornik, direktor

PROGRAM KONFERENCE

		

9:00 – 9.30 zbiranje in prijava udeležencev
9:30 – 9:45 POZDRAVNI NAGOVOR, Saša Kovač, pomočnica direktorja, PIA d.o.o.
9:45 – 10:15 KAKŠNE SPREMEMBE ZA NAROČNIKE PRINAŠA ZJN-3, mag. Jana Habjan Piletič,
		 direktorica, JHP d.o.o.
10:15 – 10:45 ELEKTRONSKO NAROČANJE DANES IN JUTRI – PREDNOSTI ELEKTRONSKEGA
		 IZVAJANJA JAVNIH NAROČIL PO POSAMEZNIH POSTOPKIH IN FAZAH ODDAJE
		 JAVNIH NAROČIL, mag. Jana Habjan Piletič, direktorica, JHP d.o.o. in Luka Piletič, JHP d.o.o.
10:45 – 11:15 PREDSTAVITEV ELEKTRONSKEGA JAVNEGA NAROČANJA – PRIMER DOBRE PRAKSE 		
		 ODOS eJN, Amra Kadrič, vodja Urada za javne finance in splošne zadeve, Mestna občina Velenje
11:15 – 11:45 odmor in pogostitev
11:45 – 12:15

ODOS IN NJEGOVI MODULI, Peter Čurč, vodja projektov, PIA d.o.o.

12:15 – 12:45 POVEZOVANJE DOKUMENTNEGA SISTEMA ODOS IN GIS SISTEMA iOBČINA,
		
mag. Slavko Gerčer, direktor, KALIOPA d.o.o.
12:45 – 13:15 ELEKTRONSKI ARHIV – PRIMER VZPOSTAVITVE SLOVENSKEGA e-ARHIVA,
		
mag. Tatjana Hajtnik, sekretarka, vodja sektorja, Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije
13:15 – 13:45 ZAKONSKE ZAHTEVE ZA VZPOSTAVITEV DIGITALIZACIJE IN e-HRAMBE TER OSNOVE
		 PRIPRAVE NOTRANJIH PRAVIL ZA OBČINE, Luka Hojnik, LHS svetovanje in trženje
13:45 zaključek s presenečenjem
		
Organizator:

Partnerji:

PIA informacijski sistemi
in storitve d.o.o. Velenje

